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وفد حكومي لبناني
يكسر (املقاطعة) مع دمشق

فــي خطــوة هــي األولــى مــن نوعهــا
علــى هــذا املســتوى منــذ بدايــة األزمــة
الســورية ،قــام وفــد وزاري لبنانــي رفيــع
بزيــارة إلــى دمشــق لبحــث مشــروع
حصــول لبنــان علــى الطاقــة والغــاز
مــن مصــر واألردن عبــر ســوريا .ووصفــت
هــذه اخلطــوة بأنهــا تأتــي فــي إطــار
كســر (املقاطعــة) التــي كانــت قائمــة
بــن املســؤولني اللبنانيــن وقــادة
النظــام الســوري.
وقالــت وزارة اإلعــام الســورية إن وزيــر
اخلارجيــة فيصــل املقــداد سيســتقبل
الوفــد اللبنانــي عنــد وصوله إلــى احلدود
الســورية .ويتألــف الوفــد اللبنانــي مــن
نائبــة رئيــس حكومــة تصريــف األعمــال
وزيــرة الدفــاع واخلارجيــة زينــة عكــر
ووزيــر املاليــة غــازي وزنــي ووزيــر الطاقــة
رميــون غجــر واملديــر العــام لألمــن العــام
اللــواء عبــاس إبراهيــم .وعقــد الطرفــان
لقــاء فــي وزارة اخلارجيــة الســورية.حلل
ازمــة الكهربــاء.
مــن جهــة ،أخــرى تبــدو أن العقــدة
التــي تؤخــر تشــكيل احلكومــة تكمــن
فــي رغبــة الرئيــس ميشــال عــون
فــي تســمية أكثريــة الــوزراء الذيــن
ســيتولون التفــاوض مــع صنــدوق النقد
الدولــي ،والذيــن يجــري تعريفهــم
بأنهــم (الفريــق االقتصــادي) ،بحيــث
تكــون لــه الكلمــة األخيــرة فــي تلــك
املفاوضــات .ويشــمل ذلــك وزراء الطاقــة
واالقتصــاد والشــؤون االجتماعيــة.
ويصــر رئيــس احلكومــة املكلــف جنيــب
ميقاتــي علــى اختيــار الــوزراء لهــذه
احلقائــب لتشــكيل وفــد وزاري للتفــاوض
مــع صنــدوق النقــد وقطــع الطريــق
علــى التجربــة املــرة التــي منيــت بهــا
احلكومــة املســتقيلة.
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وفاة ملحن النشيد الوطني الفلسطيني ميكيس ثيودوراكيس
توفي امللحن اليوناني ميكيس ثيودوراكيس،
عن عمر يناهز الـ  96عاما.
وتعليقا على خبر وفاته ،صرحت وزيرة
الثقافة اليونانية ،لينا ميندوني ،بأن املؤلف
املوسيقي ،ميكيس ثيودوراكيس ،كان معلما
ومثقفا وراديكاليا.
وولد ميكيس ثيودوراكيس ،في جزيرة خيوس
في  29متوز عام  ،1925من أب ذي أصول كريتية
وأم تعود جذورها إلى آسيا الوسطى.
عرف عنه ،عشقه املوسيقى والتلحني منذ
نعومة أظفاره ،حيث وضع أول أحلانه وهو في
الـ  12من عمره عام .1937
وبرز اسمه مع تأليفه موسيقى فيلم زوربا
اليوناني ،عام  1964التي اعتبرت نقلة نوعية
على الثقافة اليونانية.
انخرط امللحن في احلياة السياسية واجته إلى
النضال السياسي واالجتماعي ،وشارك في
مسار األحداث التاريخية في اليونان ،في وجه
االستعمار األملاني واإليطالي والبلغاري ،إبان
احلرب العاملية الثانية.
كما شارك في تأسيس حركة الشبيبة
الدميقراطية ما أدى العتقاله ووضعه حتت
االقامة اجلبرية ،والحقا نفيه إلى فرنسا.
حصل على العديد من اجلوائز العاملية،
كامليدالية الذهبية في مهرجان موسكو
للموسيقى ( ،)1957وحاز على جائزة من هيئة

اليونسكو بعنوان املوسيقى الدولي لعام
 2005ومت اختيار ثيودوراكيس للجائزة من بني
 40مرشحا من أشهر املوسيقيني الدوليني.
وكان له لقاء مع الرئيس املصري الراحل جمال
عبد الناصر ،ورئيس املقاومة اليوغسالفية
تيتو ،والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات،
حيث طلب منه أن يلحن النشيد الوطني
الفلسطيني.
وخالل اجتماع اجمللس الثوري الفلسطيني في
بيروت عام  1982عزف ثيودوراكيس النشيد
الفلسطيني.
وظهر امللحن اليوناني ،بعدة مناسبات
فلسطينية ،مرتديا الكوفية.

ارادة وعزمية االسير الفلسطيني..
هــروب  6ســجناء أمنيــن مــن ســجن
جلبــوع مــن خــال نفــق مت حفــره علــى
مــدار ســنوات واآلن عمليــات بحــث مكثّفــة
واســتنفار واســع..
هــا هــي ارادة وعزميــة االســير الفلســطيني
املظلــوم البطــل  ..تهــزم وتكســر قيــد
وعنجهيــة احملتــل الظالــم الغاصــب ..
ســتة ابطــال متكنــوا مــن استنشــاق هــواء
وطعــم احلريــة بعمليــة بطوليــة معقــدة
مــن خــال حفــر نفــق فــي باطــن االرض .
ونشــر نــادي األســير أســماء األســرى
الســتة ومعلومــات عنهــم:
( األســير محمــود عبــد اهلل عارضــة (46
عامــا) معتقــل منــذ عــام  ،1996محكــوم
مــدى احليــاة األســير محمــد قاســم
عارضــه ( 39عامــا) مــن منــذ عــام ،2002
ومحكــوم مــدى احليــاة.
األســير يعقــوب محمــود قــادري ( 49عامــا)

معتقــل منــذ عــام  ،2003ومحكــوم مــدى
احليــاة.
األســير أيهــم نايــف كممجــي (  35عامــا)
معتقــل منــذ عــام  2006ومحكــوم مــدى
احليــاة.
األســير زكريــا زبيــدي ( 46عامــا) معتقــل
منــذ عــام  2019ومــا يــزال موقوفــا.
• األســير مناضــل يعقــوب انفيعــات (26
عامــا) معتقــل منــذ عــام .)2019
احلريــة وكل التحيــة جلميــع االســرى
االبطــال فــي ســجون االحتــال الغاصــب
وكل التحية لهذا الشعب العظيم.

االحتاد األوروبي :لن نسمح بالهجرة اجلماعية من أفغانستان إلى أوروبا
أعلــن االحتــاد األوروبــي أنــه يعتــزم العمــل
علــى جتنــب الهجــرة اجلماعيــة مــن
أفغانســتان إلــى أوروبــا ،مبــا فــي ذلــك عبــر
دعــم الــدول التــي ستســتقبل الالجئــن
األفغان.وجــاء فــي البيــان اخلتامــي الصــادر
عــن اجتمــاع مجلــس االحتــاد األوروبــي
علــى مســتوى وزراء اخلارجيــة ،أن (االحتــاد
األوروبــي وأعضــاءه ســيعملون معــا مــن
أجــل جتنــب تدفــق املهاجريــن غيــر القابــل
للســيطرة مثــل تلــك التــي واجههــا
االحتــاد فــي وقــت ســابق).وأضاف البيــان
أن االحتــاد األوروبــي ســيزيد مــن دعــم
الــدول املتاخمــة ألفغانســتان مــن أجــل
مســاعدة جميــع احملتاجــن دون مغادرتهــم
للمنطقة.وأكــد البيــان أن إجــاء املواطنني
مــن أفغانســتان ســيكون علــى شــكل
عمليــات دقيقــة فــي وقــت الحق.ويأتــي
ذلــك بعــد إمتــام انســحاب القــوات
األجنبيــة مــن أفغانســتان.

رئيسي  :إيران مستعدة إلجراء محادثات نووية
لكن ليس حتت ضغط غربي
ان اليــوم إيــران مســتعدة إلجــراء
محادثــات نوويــة لكــن ليــس حتــت ضغــط
غربــي مضيفــا أن طهــران تســعى
مــن أجــل مفاوضــات تــؤدي إلــى رفــع
العقوبــات األمريكيــة.
وقــال رئيســي إن (الغربيــن واألمريكيــن
يســعون وراء محادثــات مــع الضغــط،
مضيفــا أنــه أعلــن بالفعــل إجــراء
محادثــات بنــاء علــى أجنــدة احلكومــة
اإليرانيــة ،لكــن (ليــس حتــت ضغــط).
وتابــع قائــا إن احملادثــات علــى جــدول
األعمــال ،وإنهــم يســعون مــن أجــل
مفاوضــات تفضــي إلــى حتقيــق الهــدف

املتمثــل فــي رفــع العقوبــات عــن إيــران.
كانــت فرنســا وأملانيــا قــد دعتــا طهــران
للعــودة إلــى طاولــة املفاوضــات بعــد توقــف
احملادثــات فــي أعقــاب االنتخابــات اإليرانيــة
فــي يونيــو حزيــران ،حيــث تدعــو باريــس
الســتئناف احملادثــات فــورا ً وســط قلــق الغــرب
مــن توســيع إيــران ألنشــطتها النوويــة.
وعبــرت فرنســا وأملانيــا وبريطانيــا الشــهر
املاضــي عــن قلقهــا البالــغ إزاء تقاريــر
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التــي
أكــدت أن إيــران أنتجــت ألول مــرة معــدن
يورانيــوم مخصبــا بدرجــة نقــاء.

الزعيم األعلى لـ(طالبان)
هبة اهلل آخوند زاده رئيسا
حلكومة أفغانستان

قــال عضــو اللجنــة الثقافيــة حلركــة (طالبان)
أنــام اهلل ســمنكاني،إن الزعيــم األعلــى
لطالبــان هبــة اهلل آخونــد زاده ســيصبح
رئيســا للحكومــة األفغانيــة اجلديدة.ونقلــت
ً
وكالــة األنبــاء األفغانيــة عــن ســمنكاني
قولــه (ال شــك فــي وجــود أميــر املؤمنــن
(هبــة اهلل آخونــد زاده) فــي احلكومة .ســيكون
رئيــس احلكومــة وال ينبغــي أن يكــون هنــاك
شــك فــي هــذا األمر).وأعلنــت حركــة طالبــان،
فــي وقــت ســابق مــن اليــوم ،إن املناقشــات
التــي جــرت بشــأن تشــكيل حكومــة جديــدة
قــد انتهــت وســتصدر إعالن ًــا عنهــا قري ًبــا
حــول أعضــاء احلكومــة.
وقــال ســمنكاني(:لقد أوشــكت املشــاورات
بشــأن احلكومــة اجلديــدة علــى االنتهــاء ،كمــا
مت إجــراء املناقشــات الالزمــة حــول مجلــس
الــوزراء .احلكومــة اإلســامية التــي ســنعلنها
ســتكون منوذجــا للشــعب (األفغاني)(.وقــد
عينــت (طالبــان) بالفعــل حكامــا وقــادة
شــرطة لــكل املقاطعــات واملناطــق ،وقــال
عبــد احلنــان حقانــي العضــو فــي حركــة
طالبــان ،إن (اإلمــارة اإلســامية تنشــط
فــي كل احملافظــات .وهنــاك حاكــم فــي كل
محافظــة قــد بــدأ العمــل فعليــا.

طالبان تفاوض أمريكا وحتشرها وتضغط على الزناد وتطردها
افغانستان
األمريكية  ،مواطنيها
بعدما دعت السفارة
ّ
املتواجدين في أفغانستان إلى املغادرة بشكل
فوري ،مع استمرار تقدم حركة طالبان
احلكومية ،.حيث طلبت
وتراجع القوات
ّ
سفارة الواليات املتحدة االمريكية في كابل
من األمريكيني املتواجدين في أفغانستان
استخدام رحالت الطيران املدنية املتاحة
ملغادرة هذا البلد فورًا .داعية من ال ميلك
ما يكفي من املال لشراء التذكرة إلى
التواصل معها فورا كي متنحه قرضا
خاصا باإلعادة إلى ربوع الوطن.
كماحذرت السفارةاالمريكية
من أن قدراتها على مساعدة
األمريكيني محدودة بشكل
حاد حتى في العاصمة كابل،
نظرًا للظروف األمنية وقرار
إجالء املوظفني الدبلوماسيني
غير األساسيني من البالد.
حيث سيطرت حركة طالبان
على مدينة غزنة ،الواقعة
على بعد  150كيلومترا
فقط عن العاصمة األفغانية
كابل ،لتصبح بذلك غزنة
عاشر عاصمة والية أفغانية تسقط في أيدي
طالبان خالل أسبوع .وتقدمت طالبان بوتيرة
سريعة في األيام األخيرة ،بحيث أنها سيطرت
خالل أسبوع واحد ،على 10عواصم من أصل
 34والية أفغانية 7 ،منها في شمال البالد.
وكما أعلنت واشنطن ،أنها تعمل للتوصل
إلى إجماع دولي بشأن احلاجة إلى اتفاق سالم
في أفغانستان ،معتبرة أن جميع املؤشرات
تدل على سعي حركة (طالبان) لتحقيق نصر
في ساحة املعركة .وقال املتحدث باسم وزارة
6
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اخلارجية األمريكية نيد برايس إن (طالبان
تنتهك نص وروح اتفاقية شباط 2020
بينها وبني الواليات املتحدة ،النسحاب جميع
القوات األمريكية من أطول حرب للواليات
املتحدة) .كما انهت الواليات املتحدة عملية
انسحاب القوات العسكرية األمريكية من
أفغانستان نهائياً ،وفقا للبنتاغون .وانتهى

األمريكي
االنسحاب
بعد عملية إجالء جوي امتدت ألكثر من
أسبوعني من مطار كابول ،جنحت القوات
األمريكية خاللها في إجالء اآلالف من
املواطنني األمريكيني واألفغان رغم الفوضى
التي سادت تلك العملية .وأكد اجلنرال
كينيث ماكينزي ،قائد القيادة املركزية
األمريكية ،أن القوات األمريكية أنهت عملية
االنسحاب من أفغانستان .وقال ماكينزي:
(االنسحاب الذي شاهدناه ليس فقط نهاية
للدور العسكري في عملية اإلجالء ،إمنا هو
أيضا نهاية ملهمة عسكرية امتدت لعشرين

عاما ،وكانت بدايتها بعد وقت قصير من
احلادي عشر من سبتمبر /أيلول .2001
وغادرت آخر رحلة جوية أمريكية في إطار
إجراءات اإلجالء مطار حامد كرزاي الدولي
في العاصمة كابل حوالي الساعة الثالثة
والنصف عصرا بتوقيت نيويورك الشرقي
في  31أغسطس /آب مبوجب االتفاق على
االنسحاب النهائي من أفغانستان بني اإلدارة
األمريكية وحركة طالبان .ومن املقرر أن ينشر
البنتاغون صورا للجنرال كريس دوناهيو
والسفير األمريكي لدى كابل روس
ويلسون وهما على منت الطائرة
 C-17العمالقة التي حتمل
الرحلة األخيرة في إطار عملية
االنسحاب النهائي للقوات
األمريكية من أفغانستان،
وهي أيضا الرحلة األخيرة
من رحالت عملية اإلجالء
اجلوي .يُذكر أن الغزو
األمريكي ألفغانستان
جاء بذريعة القضاء على
اجلماعات اإلرهابية التي
نفذت هجمات احلادي عشر من سبتمبر/
أيلول  ،2001وقتل على مدار السنوات
العشرين منذ الغزو األمريكي حوالي 2461
أمريكيا بني مدني وعسكري عالوة على
إصابة حوالي  20000أمريكي في أفغانستان
في تلك الفترة .وسيطرت طالبان على
أفغانستان في  14أغسطس /آب الفائت بعد
أن سقطت العاصمة كابل في أيدي اجلماعة
املسلحة دون قتال ،وهو ما جاء استكماال ً
لسيطرة طالبان على أغلب أراضي البالد
مع بدء االنسحاب األمريكي الذي ميثل اليوم
نهايته الرسمية.

د.رائد الرفاعي:
محمد طويل ..طموحات عربية على عتبات البرلمان األلماني
رانيا جحا  /برلني
لطاملــا إســتطاع العربــي أينمــا حــل أن
يتميــز فــي شــتى اجملــاالت ويصــل مبعارفــه
وعلومــه ألقصــى بقــاع األرض وينافــس بهــا
داخــل أكثــر الــدول تطــوراً ,فلــم يقتصــر
طمــوح العربــي علــى أن يكــون صاحــب
بصمــة بــل وصــل إلــى مواقــع متقدمــة في
صنــع القــرار فــي الــدول الغربيــة ,فرأينــا
منهــم الفلســطينية رميــا دوديــن كنائبــة
ملديــر مكتــب البيــت األبيــض للشــؤون
التشــريعية فــي اإلدارة األمريكيــة احلاليــة
لتصبــح أول فلســطينية أمريكية مســلمة
فــي البيــت األبيــض ،والفلســطينية
رشــيدة طليــب عضــوا ً فــي الكوجنــرس
األمريكــي وغيرهــم الكثيــر مــن العــرب
الذيــن أصبحــوا فــي مواقــع متقدمــة
لصنــع القــرار داخــل الــدول األوروبيــة التــي
هاجــروا إليهــا.
واليــوم نقــف أمــام منــوذج جديــد وهــو
الناشــط السياســي واإلعالمــي مــن أصــول
لبنانيــة محمــد طويــل أول مرشــح عربــي
فــي اإلنتخابــات النيابيــة االحتاديــة القادمــة
عــن دائــرة منطقــة (النويكلــن) فــي
العاصمــة االملانيــة برلــن ضمــن القائمــة
الدوليــة مــع حــزب ( ,)MLPDكان للمدينــة
هــذا احلــوار اخلــاص مــع مديــر حملتــه
اإلنتخابيــة د.رائــد الرفاعــي ليضعنــا حــول
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تفاصيــل أكثــر حــول هــذا املوضــوع.
فــي البدايــة نرحــب بــك د .رائــد الرفاعــي
ونشــكرك علــى تخصيصــك لنــا هــذا
الوقــت,
املدينــة :أوال هــل لــك أن تعرفنــا عــن
نفســك ؟
د .رائــد :أنــا الدكتــور رائــد الرفاعــي 46
عــام ,مــن مواليــد األردن ,حصلــت علــى
درجــة الدكتــوراه فــي إدارة األعمــال مــن
املعهــد العالــي لــإدارة والعلــوم التجاريــة
فــي جنيــف سويســرا ومتخصــص بالعلــوم

السياســية والدراســات اإلســتراتيجية فــي
أملانيــا وعشــت ألكثــر مــن  20عــام فــي حي
النويكولــن فــي برلــن األمــر الــذي مكننــي
مــن تأســيس قاعــدة مجتمعيــة كبيــرة
وتكويــن عالقــات مــع اجلاليــة العربيــة
هنــاك.
مســيرتك العمليــة كانــت زاخــرة ومليئــة
بالتجــارب واخلبــرات..
املدينــة :هــل لــك أن تســرد لنــا محطــات
فارقــة فــي حياتــك؟
د .رائــد :عملــت كرئيــس املركــز األطلســي

اآلن في االسواق مجلة العرب االولى في المانيا

للدراســات اإلســتراتيجية ,وأســتاذ محاضــر بالبروتوكــوالت
السياســية والدبلوماســية فــي معهــد املركــز برلــن /بوتســدام,
وناشــطا ً مجتمعيـا ً فــي قضايــا اجلاليــة فــي أملانيــا حصلــت علــى
منصــب أمين ـا ً عام ـا ً للهيئــة األردنيــة األوروبيــة العليــا ,وناشــطا ً
فــي عــدد مــن الهيئــات واملنظمــات الدوليــة حــول العالــم
وحصلــت علــى العديــد مــن اجلوائــز واألوســمه الدوليــة.
املدينــة :اليــوم د .رفاعــي أنــت مديــرا ً حلملــة اإلعالمــي والناشــط
السياســي البــارز فــي أملانيــا محمــد طويــل..
برأيك كيف استقبلت اختيارك لهذه املهمة ؟
د .رائــد :اختيــار االســتاذ محمــد طويــل ألشــرف علــى حملتــه
اإلنتخابيــة تعكــس الثقــة الكبيــرة بــي وسأســخر مــا أملــك مــن
عالقــات فــي أوســاط اجلاليــة العربيــة لضمــان خــوض إنتخابــات
ناجحــة تؤتــي بثمارهــا.
املدينــة :حدثنــا أكثــر عــن برنامــج احلملــة اإلنتخابيــة الــذي
تعمــل عليــه؟
د .رائــد :يقــوم البرنامــج اإلنتخابــي للحملــة اإلنتخابيــة علــى
مبــدأ العمــل اجلــاد لتعزيــز دور اجلاليــة العربيــة فــي اإلندمــاج
باجملتمــع األملانــي ,واملطالبــة باحلقــوق املتســاوية بــن املهاجريــن
امللتزمــن بواجباتهــم مــن دفــع للضرائــب وال يحــق لهــم التصويت,
والدعــوة إلــى الوحــدة والتالحــم كمجتمــع املانــي لتجــاوز كل
العقبــات التــي تتمثــل جــزء منهــا فــي الطبقــات الفقيــرة ذات
الدخــل احملــدود ,والعمــل علــى حتســن أوضاعهــم ,إضافــة إلــى
تشــجيع األطفــال والشــباب لإلنخــراط مبراكــز الرعايــة الشــبابية
واملــدارس مــن أجــل خلــق جيــل واعــي ومنفتــح علــى الثقافــات
ومــن اجــل حتقيــق ظــروف اجتماعيــة أفضــل دون اســتغالل وقمــع.
املدينــة :جميــع النقــاط التــي حتدثــت عنهــا وفكــرة البرنامــج
اإلنتخابــي جديــرة باإلحتــرام والثقــة وأمنياتنــا لكــم مــن أســرة
مجلــة املدينــة بالتوفيــق والنجــاح ,وختام ـا ً كلمــة أخيــرة لــك
د .رائــد؟
د .رائــد :أدعــوا أبنــاء اجلاليــة العربيــة فــي أملانيــا للمشــاركة فــي
احليــاة السياســية ,وأن تتكاتــف اجلهــود لدعــم كل منــوذج عربــي
يســعى للوصــول إلــى مواقــع صنــع القــرار داخــل اجملتمــع األملانــي
وهــذا ســينعكس بــدوره علــى اجلاليــة العربيــة فــي أملانيــا ,وأخيــرا ً
أشــكركم علــى هــذا اللقــاء متمنيــا ً لكــم املزيــد مــن التقــدم
والرقــي فــي ســماء اإلعــام العربــي.
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حلس :الواقع الفلسطيني اليوم في أصعب مراحله
نهى أبو عمرو  -غزة
تعــود القضيــة الفلســطينية التي تشــهد
فــي هــذه األيــام تصعيــدا ً هــو األخطــر
منــذ أكثــر مــن  20عامــا لتتصــدر املشــهد
العاملــي ،مســتعيدة زخمهــا الــذي ظــن
كثيــر مــن املراقبــن أنهــا فقدتــه مــع توالي
اتفاقيــات تطبيــع العالقــات العربيــة مــع
إســرائيل ,لكــن الســاحة الفلســطينية
مــا زالــت مليئــة باألحــداث علــى الصعيــد
الداخلــي واخلارجــي نلقــى عليهــا الضــوء
ملعرفــة آخــر تطوراتهــا بلقــاء خــاص
مــع مرشــح حركــة فتــح لالنتخابــات
التشــريعية اللــواء ريــاض حلــس.
املدينــة :فــي البدايــة نرحــب بــك ســيادة
اللــواء فــي هــذا اللقــاء وســنبدأ حديثنــا
معــك بكيــف يبــدو الواقــع الفلســطيني
اليــوم برأيــك؟
حلــس :يؤســفني أن أقــول أن الوضــع
الفلســطيني اليــوم ميــر في أصعــب مراحله
فلســطينيا ً علــى صعيــد الوضــع الداخلــي
والعربــي ,فمــن الناحيــة الفلســطينية مــا
زال االنقســام الفلســطيني يعطــل كافــة
مناحــي احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والوطنيــة ويقضــي علــى آمــال وطموحــات
الشــباب الفلســطيني الــذي بــات همهــم
األول توفيــر حيــا كرميــة فــي ظــل ظــروف
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صعبــة ممــا دفعهــم للهجــرة بحث ـا ً عنهــا
خــارج الوطــن أم ـا ً فــي حتقيــق جــزءا ً مــن
طموحاتهــم.
املدينــة :برأيــك إلــى أي مــدى أثــر تأجيــل
االنتخابــات علــى احلالــة الفلســطينية؟
حلــس :جــاء تأجيــل االنتخابــات بســبب
عــدم ســماح ســلطات االحتــال
اإلســرائيلي بإجرائهــا فــي القــدس دعايــة
واقتراعــاً ,ممــا دفــع الرئيــس محمــود
عبــاس إلــى إصــدار قــرار التأجيــل حتــى
يتــم انتــزاع املوافقــة اإلســرائيلية علــى
إجرائهــا فــي القــدس مثلمــا حــدث فــي
انتخابــات عــام  1996وانتخابــات عــام,2006
لكــن ال شــك أن تأجيــل االنتخابــات إلــى
موعــد غيــر معلــوم انعكــس ســلبا ً علــى
احلالــة الفلســطينية العامــة وأحبــط
حجــم التفــاؤل الــذي حملــه الشــعب
الفلســطيني جتــاه إجــراء االنتخابــات
مــن أجــل إنهــاء اإلنقســام وتشــكيل
حكومــة وحــدة وطنيــة جتمــع كافــة
أطيــاف الشــعب الفلســطيني مبرجعيــة
مســتمدة مــن صناديــق االقتــراع.
املدينــة :ملــاذا فشــلت جــوالت املصاحلــة
الفلســطينية مــع حمــاس رغــم تدخالت
العديــد مــن الــدول أبرزهــا مصــر؟
حلــس :املصاحلــة لــم تفشــل إمنــا
اصطدمــت مبعيقــات ســنعمل علــى

تذليلهــا مبســاعدة الشــقيقة مصــر والتــي
كان لهــا دور رئيــس وإيجابــي فــي احتضــان
جلســات احلــوار الوطنــي الفلســطيني,
وصحيــح أن ملصــر دور وتأثيــر هــام لكنهــا
لــم متــارس أي نــوع مــن الضغــوط علــى
أي طــرف مــن األطــراف بــل عملــت علــى
تقريــب وجهــات النظــر ودعوتهــم لتغليــب
املصلحــة الوطنيــة علــى املصالــح احلزبيــة
الضيقــة.
املدينــة :كيــف تــرى الوضــع الداخلــي
حلركــة فتــح اليــوم؟
حلــس :علــى الصعيــد الداخلــي حركــة
فتــح تعمــل جاهــدة للحفــاظ علــى
جبهتهــا الداخليــة للتصــدي لــكل
املؤامــرات التــي حتــاول شــقها أو تقزميهــا
كــي تبقــى رائــدة املشــروع الوطنــي
ا لفلســطيني .
املدينــة :تعصــف بالقضية الفلســطينية
العديــد مــن التحديــات أهمهــا ملــف
القــدس الــذي يشــهد فــي فتــرات
متقطعــة اعتــداءات وأحــداث إســرائيلية
بحــق املدينــة املقــدس وأهــل القــدس,
كيــف تــرد القيــادة الفلســطينية وحركــة
فتــح علــى تلــك املمارســات؟
حلــس :فتــح موجــودة فــي قلــب القــدس
وهــي التــي تقــود معظــم الهبــات
اجلماهيريــة ضــد االحتــال الــذي يســعى
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الســتغالل االنقســام الفلســطيني مــن
أجــل تهويــد املدينــة املقدســة ,ففتــح
متــارس دورهــا رغمـا ً عــن مالحقــة االحتــال
املســتمرة واليوميــة بحــق كوادرهــا.
املدينــة :مــا هــي تطلعــات حركــة فتــح
اليــوم ورؤيتهــا للوضــع الفلســطيني
احلالــي الــذي يشــهد ترديــا ً فــي كافــة
املناحــي؟
حلــس :اليــوم فتــح تســعى مــن أجــل
إســتعادة اللحمــة الوطنيــة الفلســطينية
حتــت إطــار شــرعية واحــدة وهــي شــرعية
منظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل
شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني
املدينــة :هــل مــن املمكــن أن نســمع
مجــددا ً بتحديــد موعــد جديــد لإلنتخابات
الفلســطينية؟
حلــس :بالتأكيــد ..مــن الــوارد جــدا ً أن يعــاد
إصــدار مراســيم االنتخابــات الفلســطينية
مــن جديــد فــي حــال توفــرت البيئــة
املالئمــة إلجرائهــا واألهــم مــن ذلــك هــو
الضغــط املســتمر علــى حكومــة االحتــال
للســماح مبشــاركة القــدس فــي هــذه
االنتخابــات دعايــة وانتخابــا ً دون معيقــات.
املدينــة :كيــف تصــف عالقــة حركــة فتــح
والســلطة الفلســطينية مــع حركــة
حمــاس اليــوم؟
حلــس :لــم تنقطــع االتصــاالت بــن حركــة
فتــح وحركــة حمــاس فــي ظــل كل األزمــات
التــي تعصــف بالقضيــة الفلســطينية
وقــد متثــل ذلــك فــي االتصــاالت األخيــرة

التــي أجريــت مــا بــن األخ عضــو اللجنــة
املركزيــة حلركــة فتــح جبريــل الرجــوب
ونائــب رئيــس حركــة حمــاس األخ صالــح
العــاروري التــي تعتبــر إجنــازا ً وطنيــا ً كاد
أن يكلــل بنجــاح العمليــة الدميوقراطيــة
لــوال تدخــل اســرائيل مبنــع القــدس مــن
املشــاركة فيهــا.
املدينــة :كيــف أثــر تغيــر اإلدارة األمريكيــة
وصعــود الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن
علــى القضيــة الفلســطينية ووضــع
الســلطة الفلســطينية بعــد توتــر
العالقــات مــع اإلدارة الســابقة بزعامــة
دونالــد ترامــب؟
حلــس :صراحــة حلتــى اآلن لــم نلمــس
تغييــر فــي السياســة األمريكيــة جتــاه
القضيــة الفلســطينية حلتــى اللحظــة من
قبــل إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن,
فحتــى اآلن لــم يعــاد فتــح مكتــب منظمة
التحريــر فــي واشــنطن ولــم يدعــى الرئيس
الفلســطيني محمــود عبــاس إلــى البيــت
األبيــض ..لكــن فــي احلــرب األخيــرة علــى
غــزة كان للرئيــس األمريكــي دور بــارز فــي
العمــل علــى وقفهــا بأســرع وقــت ممكــن
فهــو الوحيــد الــذي كان قــادرا ً علــى ممارســة
وفعــال علــى رئيــس حكومــة
دور ضاغــط ّ
االحتــال بنيامــن نتنياهــو وفــي نهايــة
األمــر تبقــى لــإدارة األمريكيــة طريقتهــا
ونهجهــا ومصاحلهــا التــي حتــدد سياســتها
فــي منطقــة الشــرق االوســط.

رجل األعمال اللبناني حسن المقداد
يخوض ماراثون االنتخابات النيابية اللبنانية المقبلة
محمد طويل  /لبنان
أزمــات متتاليــة يعيشــها لبنــان ,لعــلّ
أســوأ مــا فيهــا األزمــة االقتصاديــة وانهيــار
العملــة الوطنيــة وفقدانهــا ألكثــر من %85
مــن قيمتهــا ,مــا ينــذر بانهيــار أكبــر يضــع
اللبنانيــون أمــام خطــر محــدق يتزامــن مــع
أزمــة سياســية تســبب فــي عــدم تشــكيل
حكومــة مســتقرة حتــى اليــوم ,مــا يعرقــل
عجلــة التطــور والتنميــة ويدفــع لبنــان
إلــى االنهيــار التــام.
أيــام صعبــة يعيشــها الشــعب اللبنانــي
فــي ظــل وضــع اقتصــادي متــردي هــي
األســوأ فــي تاريخــه وطالــت شــتى مناحــي
حياتــه واحلــل يكمــن بانتخابــات برملانيــة
شــاملة بــدأ التحضيــر لهــا والتشــاور
فيهــا مــن أجــل اخلــروج مــن املــأزق وإنقــاذه
مــن شــفا االنهيــار ,وفــي هــذا العــدد
مــن مجلــة (املدينــة) تنفــرد مــع أحــد
أبــرز املرشــحني املســتقل عــن منطقــة
جبيــل وهــو رجــل األعمــال اللبنانــي حســن
املقــداد.
املدينــة :فــي البدايــة أســتاذ حســن نرحب
بــك  ..فــي البدايــة عرفنا بنفســك؟
حســن :اســمي حســن علــي املقــداد مــن
مواليــد  , 1947تخصصــت فــي مجــال
الهندســة امليكانيكيــة وعملــت مــع
النائــب والوزيــر محمــود عمــار ,واآلن أنــا
أعمــل فــي مجــال ريــادة األعمــال أملــك
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مؤسســة للســياحة والســفر إضافــة
إلــى مؤسســة عاملــة للتجــارة وأملــك
مؤسســة جتاريــة تختــص باالســتيراد
والتصديــر فــي إيطاليــا ,وحاليــا أشــغل
منصــب قنص ـا ً فخري ـا ً ملنطقــة Hanover
فــي ال  Niedersachsenبأملانيــا.
املدينــة :ملــاذا قــررت الترشــح النتخابــات
مجلــس النــواب اللبنانــي فــي ظــل
التحديــات التــي تواجــه لبنــان اليــوم؟
حســن :قــررت الترشــح لالنتخابــات فــي
لبنــان ألننــي أرى مــا يعانيــه لبنــان اليــوم
مــن أزمــات سياســية واقتصاديــة أرهقــت
املواطــن اللبنانــي ,هــذا الواقــع الصعــب
جعــل لــدي رغبــة عارمــة إلحــداث تغييــر,
فحيــاة الشــعب اللبنانــي أصبحــت اليــوم
مصــادرة مــن قبــل زعامــات وأحــزاب ترتكــز
علــى الطائفيــة السياســية ,وواقــع لبنــان
اليــوم بحاجــة لقيــادة حكيمــة تراعــي
مصاحلــه وتعمــل علــى تصحيــح األخطــاء
ووضــع اخلطــط للقضــاء علــى كل أشــكال
الفســاد الــذي أوصلــه الوضــع املتــردي.
املدينــة :ســيد مقــداد  ..أنــت اآلن تتحــدث
عــن تغييــر والتغييــر ال يكــون إال بوضــع
برامــج وخطــط إلحــداث ذلــك فمــا
برنامجــك االنتخابــي الــذي ســتقدمه
للناخــب اللبنانــي؟
حســن :بدايــة أنــا ال انتمــي إلــى أي مــن
املنظومــات السياســية الفاســدة علــى

الســاحة اللبنانيــة اآلن ,لكنــي أؤمــن
بدولــة دميوقراطيــة مدنيــة علمانيــة
يتســاوى فيهــا األفــراد حســب الكفــاءة
فــي فــرص العمــل للحــد مــن الهجــرة
والقضــاء علــى الواســطة واحملســوبية,
واألخــذ بعــن االعتبــار التجــارب األوروبيــة
التــي تقــوم علــى احتــرام املواطــن واحلفــاظ
علــى مقــدرات الدولــة والتوزيــع العــادل
لهــا ومحاربــة الفســاد كنمــوذج يحتــذى
بــه ,وأتطلــع إلــى أن يقــام فــي لبنــان
كبــرى املشــاريع االســتثمارية للتطويــر مــن
اقتصــاده ,وتشــجيع اإلنتــاج الريعــي ودعــم
املشــاريع الصغيــرة  ,والســعي قدم ـا ً علــى
إنهــاء الطائفيــة السياســية ومحاكمــة
كل مــن أســاء اســتخدام الســلطة وأوصــل
الشــعب اللبنانــي لتلــك املرحلــة احلرجــة,
إضافــة إلــى العمــل علــى محاربــة اإلرهــاب
والعنــف مــن خــال ســن القوانــن واحتــرام
القضــاء.
املدينــة :برأيــك أيــن تكمــن مشــكلة
لبنــان اليــوم؟
حســن :مشــكلة لبنــان اليــوم تكمــن
فــي النظــام السياســي اللبنانــي املهتــرئ
وفســاد الطبقــة السياســية التــي تنتهــج
مبــدأ احملاصصــة وتقســيم ثــروات لبنــان
فيمــا بينهــم ,علــى حســاب املواطــن
اللبنانــي وحرمانــه مــن مقدراتــه ,إضافــة
إلــى الواســطة واحملســوبية وكل اآلفــات

التــي أفــرزت الواقــع الســيء اليــوم فــي
لبنــان الــذي يقــف عثــرة أمــام أي إصــاح
حقيقــي لتجــاوز تلــك املرحلــة.
املدينــة :كيــف تــرى لبنــان بعــد انفجــار
مرفــأ بيــروت ؟
حســن :فــي الســابق كان الوضــع اللبنانــي
ســيء ويعانــي مــن أزمــة اقتصاديــة ولكــن
بعــد االنفجــار املريــر ملرفــأ بيــروت العــام
املاضــي الــذي أوقــع خســائر بشــرية
واقتصاديــة فادحــة فاقــم مــن واقــع
األزمــات التــي يعانيهــا لبنــان ســواء كانــت
اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية وصحيــة
دفعــت باملواطــن اللبنانــي للهجــرة بحثــا ً
عــن وطــن بديــل يعيــش فيــه بأمــان
واســتقرار ويوفــر لــه حيــاة كرميــة لــم
يجدهــا فــي وطنــه.
املدينــة :برأيــك ملــاذا عجــز السياســيون
اللبنانيــون عــن تشــكيل حكومــة حتــدث
إصــاح حقيقــي؟
حســن :يأتــي عجــز السياســيون
اللبنانيــون عــن إحــداث إصالحــات فــي
لبنــان وفشــلهم فــي تشــكيل حكومــة
انتقاليــة جديــدة تكــون علــى قــدر مــن
الثقــة لتغييــر الواقــع اللبنانــي بســبب
التدخــات اخلارجيــة املســتمرة التــي تريــد
للبنــان والشــعب اللبنانــي أن يبقــى رهينــة
لهــم وأن ال يتقــدم وال ينافــس.
املدينــة :كيــف تنظــر للعقوبــات التــي
تبناهــا االحتــاد األوروبــي اســتهدف أفــراد
وكيانــات لبنانيــة مــن أجــل تعزيــز األمــن
واملصاحلــة فــي لبنــان؟
حســن :هــذه اخلطــوة جيــدة لكنــي أراهــا
غيــر جديــة فــي الوقــت الراهــن وســتبقى
حبــرا ً علــى ورق مــا لــم تنفــذ.
املدينة :كيف ترى لبنان بعد  5سنوات؟
حســن :أراه قــد تخطــى محنتــه خاليــا ً
مــن الفســاد الــذي نــراه اليــوم ,وحتســنت
أوضاعــه السياســية واالقتصاديــة واســترد
ســيادته الكاملــة علــى احلــدود البريــة
والبحريــة ,وبــدأ باســتغالل ثرواتــه
الطبيعيــة والتنقيــب عــن النفــط.
املدينــة :كلمــة أخيــرة توجههــا
للبنا نيــو ن ؟
أوصــي اللبنانيــون فــي هــذه الظــروف
الصعبــة بالصمــود ,وأن يحســن اختيــار
مــن ميثلــه فــي مجلــس النــواب لتجــاوز
تلــك املرحلــة الصعبــة والبــدء فــي مرحلــة
إعــادة اإلعمــار والبنــاء والتطويــر.

أعين شاخصة وعقول جاهلة
انسام أوتيدة  /السعودية
شــاع بــن فئــة مــن النــاس تعليــق القالئــد
أو وضــع بعــض األحجــار أو التمائــم ظنــا ً
منهــم بــأن لهــا قــدرة عجيبــة لدفــع األذى
وكــف العــن احلاســدة عنهــم ،فنجدهــم
يضعــون اخلــرزات أو احلجــارة الزرقــاء ،والتــي
تشــبه العــن فــي شــكلها ،لدفــع عــن
مــا قــد تصيبهــم أو حســدا يقــع عليهــم،
وذلــك كلــه طبعــا ال يغنــي وال يســمن مــن
جــوع وإمنــا هــو محــض خرافــات وقصــص
تعلقــت بهــا أذهانهــم منــذ الصغــر (
العــن احلاســدة ) وهــم مرضــى وظاهــرة
اجتماعيــة جتعــل مــن احليــاة قلقــا يعيشــه
اإلنســان فــا يســتطيع أن ترتــاح نفســه
أو يهنــأ بعيشــه ،ممــا يدعــو للحيــرة
والعجــب!..
فالغريــب أن النــاس باتــت تصــدق مــا يُقــال
لهــا مــن قصــص غريبــة مثيــرة للدهشــة
فيهــا الكثيــر مــن املبالغــات وأمــور خارقــة
للعــادة ألشــخاص ميلكــون قــدرة عجيبــة
فيقــدرون مــن خــال أعينهــم ونظراتهــم
علــى إيــذاء الغيــر وإحلــاق الضــرر بهــم
أو بعوائلهــم أو مبمتلكاتهــم وأموالهــم،
فالبرغــم مــن مســتوى التعليــم الــذي
حصلــوا عليــه فهــذه األفــكار قد تشــربوها
منــذ الصغــر دُســت فــي عقائدهــم وفــي
أعرافهــم بأقــوال اجلُهــاء ،فلــم يبحثــوا
ولــم يتقصــوا عــن احلقائــق فيهــا ،بــل
آمنــوا بهــا!..
أيضــا الوســواس والــذي يجعــل للشــيطان
يدخــل لإلنســان ليزعــزع عقيدتــه وأمنــه
ويدخــل الشــك إلــى نفســه ويصيــب روحــه
باخللــل.
وكذلــك تــداول القصــص اخلرافيــة فــي
اجللســات العائليــة والتنشــأة اجملتمعيــة
التــي ترســخ مثــل هــذه القصــص فــي
ذهــن األطفــال فتربــي فيهــم اخلــوف
الدائــم حتــى يصبــح ســلوكا إجتماعيــا.
كمــا أنــه كلمــا زاد اخلــوف ازداد توجــه

النــاس للعــاج بالطــرق البدائيــة واإلميــان
أكثــر باخلرافــات والشــعوذة ،وبذلــك تكــون
ضاعــت فرصــة تشــخيص املــرض النفســي
احلقيقــي فــي ظــل هــذه اخلرافــات.
مــن ناحيــة أخــرى لهــذه الظاهــرة
اإلجتماعيــة ســلبيات يجــب أن نذكرهــا
ألنهــا واقعــة فــي اجملمتــع ،فالتنافــر
اإلجتماعــي بــن األفــراد أمــر ال نســتطيع
نكرانــه فيعيــش األفــراد الذيــن يُوصفــون
بأنهــم يعيشــون فــي عزلــة مجتمعيــة
خلــوف النــاس منهــم ومــن االختــاط بهــم،
ويتعرضــون لإلكتئــاب احلــاد رغــم عــدم
وجــود مــا يثبــت قدرتهــم علــى فعــل
اخلــوارق بإصابــة العــن ولكــن هــي إشــاعات
ســردت فــي اجملتمــع ووصــم بهــا هــؤالء.
ومــن هنــا جنــد أن اجملتمــع بحاجــة إلقامــة
النــدوات التوعويــة ،أســرية ونفســية ،وال
ننســى دور اإلعــام الفاعــل فــي اجملتمــع
بأكملــه لتســليط الضــوء علــى هــذه
الظاهــرة واحلــد مــن اخلــوف املرضــي مــن
احلســد والعــن ،فــا يقــع أحدهــم ضحيــة
املشــعوذين واســتغاللهم ألموالــه ووهمــه
بأنهــم طريــق اخلــاص.

دور املرأة السودانية في ثورة ديسمبر 2019
سكينة مرغني  /اخلرطوم
كان للثــورة الســودانية التــي أطاحــت
بحكــم البشــير الــذي حكــم الســودان
لثالثــن عــام ألــق خــاص .حيــث لعبــت
النســاء الســودانيات دورا ً مهمـا ً إلــى جانــب
الرجــال و كــن احملــرض علــى االســتمرار
بالثــورة زاد حمــاس الرجــال للثــورة
وكــن عنصــرا ً أساســي فــي التظاهــرات
الســلمية وقــدم املواكــب االحتجاجيــة
و ُح ِملــ َن علــى األكتــاف ليهتفــن بأعلــى
الصــوت ،ذلــك الصــوت الــذي ســعت
احلكومــة لكتمــه طــوال حكــم االســتبداد
 .و أنشــدت النســاء عشــرات األغانــي
الوطنيــة والثوريــة التــي تشــعل فــي
النفــوس احلمــاس وتشــحذ الهمــم .كمــا
كان لهــن دور مهــم فــي الصمــود أمــام قمع
العســكر والرصــاص واالعتقــال والضــرب
وكان مــن بينهــن ضحايــا وقتلــى .و كــن
دومــا ً فــي الصفــوف األولــى لالحتجاجــات
فــي معظــم املــدن الســودانية وهــو مــاكان
مفاجــأة كبــرى بســبب النظــرة الدونيــة
التــي كانــت تعانــي منهــا املــرأة الســودانية
فقــد تقدمــن املســيرات دون خــوف ،وهــن
يــرددن شــعارات "تســقط بــس" ،وقــد كانت
املشــاركة الفاعلــة للمــرأة الســودانية
فــي تلــك الثــورة ،نقطــة حتــول كبيــر فــي
تاريــخ حــراك املــرأة الســودانية ولســنوات
طويلــة ناضلــت النســاء فــي الســودان
بثبــات عجيــب للحصــول علــى حقوقهــن،
التــي يريــن أنهــن حرمــن منهــا خــال خــال
ثالثــن عــام مــن القهــر والعنــف و قانــون"
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النظــام العــام" الــذي هضــم كل حقــوق
املــرأة عبــر قوانــن ظاملــة فرضــت علــى
املــرأة الكثيــر مــن القيــود فــي اللبــاس
والســفر والعمــل .الــخ..
وكانــت مبــادرة (ال لقهــر النســاء)
الســودانية ،قــد نظمــت احتجاجــا ً أمــام
وزارة العــدل يــوم الســبت  20نيســان/إبريل
 ،للتعبيــر عــن رفــض املــرأة الســودانية،
جلميــع القوانــن التــي متيــز ســلبا ً ضــد
النســاء ،وحيــث طالبــت املتظاهــرات بعــدة
مطالــب مــن أهمهــا املســاواة والعدالــة.
شــاركت النســاء فــي إعــداد الطعــام
للمتظاهريــن فــي املواكــب الســلمية
وجتهيــز كمامــات مبللــه باخلــل ملقاومــة
البنبــان ومــلء القــارورات مبيــاة الشــرب..

كمــا قامــت العديــد منهــن بفتــح األبــواب
للمحتجــن املطارديــن مــن قــوات الشــزطة
فكانــت حتميهــم وتخفيهــم باملنــازل مــن
قــوات األمــن..
قامــت النســاء بإعــداد الالفتات والشــعارات
التــي تطالــب برحيــل النظام.
كان يتــم ضربهــم بالســياط والغــاز
املســيل للدمــوع والرصــاص وعندمــا يتــم
اعتقالهــن يتعرضــن التعذيــب بأشــكال
مختلفــة جســدي ونفســي وقــص شــعر
وانتهــاك جســدية ،ولكــن كان هــذا يزيــد
مــن صمودهــن وإصرارهــن علــى املواصلــة
فــي الكفــاح ضــد الظلــم
فــي فتــرة االعتصــام أمــام القيــادة العامــة
منــذ الســادس مــن أبريــل عــام  2019وحتــى

يــوم اجملــزرة فــي 3يونيــو 2019
كانــت أملــراة الســودانية متواجــده فــي خيــام االعتصــام فــي منطقــة القيــادة العامــة
تشــارك فــي نــدوات التوعيــة وتقــوم بتدريــس األطفــال الذيــن لــم ينالــو حــظ مــن
التعليــم بســبب الفقــر وكانــت تســاعد فــي إعــداد الطعــام وتــداوي اجلرحــى واملرضــى
بينمــا كان يقــوم الرجــال بإعــداد التــروس حلمايــة منطقــة االعتصــام والتنــاوب فــي
احلراســة و لضــرب علــى الســياج بشــكل متكــرر إلحــداث إزعــاج تعبيــرا ً عــن االحتجــاج
وجلــب املــاء واملــواد الغذائيــة للمعتصمــن وتنظيــم ونظافــة مــكان االعتصــام بشــكل
دوري..
وجــاء اليــوم املشــؤوم  ٣يونيــو و مت فــض االعتصــام بالقــوة مــن قبــل مليشــيات اجلنجويــد
والشــرطة و األمــن .فقتلــوا وحرقــوا وعذبــوا واغتصبــوا النســاء بــا رحمــة أو شــفقة..
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ازدادت النســاء إصــرارا ً وخرجــت فــي مواكــب مــن مختلــف األعمار
حتــى كبــار الســن مــع الرجــال وجنــح الشــعب الســوداني فــي إســقاط النظــام ..بعــد
تســعة أشــهر ومت االتفــاق علــى املرحلــة االنتقاليــة.
واالن مت تعيــن خمســة وزيــرات فــي فتــرة احلكــم االنتقالــي ونأمــل أن تترشــح املــرأة
الســودانية للرئاســة فــي فتــرة اإلنتخابــات القادمــة بعــد ثــاث ســنوات...
عاش كفاح املرأة السودانية

ختان االناث في ألمانيا ..الي متى ؟
سكينة حنفي  -املانيا
تقليــد شــائع فــي بعــض الــدول األفريقيــة
والعربيــة مثــل مصــر والســودان والصومــال
وهــو غيــر مرتبــط بالدِّيــن بشــكل قاطــع،
بــل هــو نــوع مــن التقاليــد االجتماعيــة.
هــذا التقليــد يتمثــل فــي تشــويه وقطــع
األعضــاء التناســلية للفتيــات فــي ســن
مبكــرة بــن ســن اخلامســة والعاشــرة
مــن العمــر ،وأحيانــا يتــم ختــان الشــابات
املقبــات علــى الــزواج الالتــي لــم يتــم
ختانهــن فــي الطفولــة قبــل الزفــاف
بأســبوع أو أكثــر .والســبب فــي ذلــك هــو
ثقافــة تلــك اجملتمعــات بأنــه يحافــظ علــى
عذريــة الفتــاة .وأنهــا ســتظل بِكــر حتــي
ترضــى زوجهــا ،رغــم أن أغلــب الرجــال
حاليـا ً أصبحــوا ال يرغبــون الــزواج باخملتونــات
ألن اخلتــان فــي كثيــر مــن األحيــان
يســبب مشــاكل فــي العالقــة اجلنســية.
تصــف منظمــة الصحــة العامليــة اخلتــان
بأنــه إجــراء يــؤذي األعضــاء التناســلية
األنثويــة ألســباب غيــر طبيــة ،ويُلحــق
اخلتــان ضــررا ً جســديا ونفســيا للنســاء
والفتيــات يالزمهــن مــدى حياتهــن.
ممــا يثيــر الدهشــة حــدوث وممارســة اخلتــان
للفتيــات فــي أملانيــا وســط الالجئــن
واملهاجريــن.
وفقــا ً لدراســة قدمتهــا وزيــرة لشــؤون
املــرأة واألســرة االحتاديــة ،فرانزيســكا
جيفــي ،فــي يونيــو املاضــي ،فــإن حوالــي
 68ألــف فتــاة فــي أملانيــا مصابــات
بتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة
جــراء هــذه العمليــة ،رغــم وجــود قانــون
يحظــر اخلتــان وينــص علــى عقوبــة
قــد تصــل إلــى الســجن والغرامــة
املاليــة ،إال أنهــا متــارس بصــورة ســرية.
علــى ســبيل املثــال ،فــي منطقــة نيوكلــن
فــي برلــن ،مت القبــض علــى طبيب ســوداني
يجــري عمليــة اخلتــان لــكل طفلــة مقابــل
الــف يــورو تدفــع بشــكل مباشــر فــي
العيــادة .وأيضــا ً فــي مدينــة فلســبورغ،
مت القبــض علــى طبيــب صومالــي
وحكــم عليــه بالســجن وغرامــة ماليــة.
لألســف هنــاك بعــض النســاء يســافرن إلى
بلدانهــن إلجــراء عمليــة اخلتــان لبناتهــن
والعــودة ألملانيــا ،ولكــن عاجـا ً سيكتشــف
األمــر عند املراجعة الدوريــة للطبيب او عند
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حــدوث التهابــات فــي املنطقــة التناســلية.
وبعــض األمــراض مثــل ســلس البــول
والناســور وعنــد حــاالت الــوالدة ،وأحيانــا ً
تتعــرض الشــابات املتزوجــات اخملتونــات
ملضاعفــات فــي العالقــة فــي بدايــة الــزواج.
ويعــد اخلتــان أحــد األســباب الرئيســة
لهــروب الفتيــات مــن بالدهــن ،وكذلــك
بعــض األمهــات الالتــي ال يوافقــن
علــي ختــان بناتهــن يضطــرن للهجــرة
وتقــدمي اللجــوء فــي الــدول األوروبيــة
بســبب الضغــوط العائليــة وإجبارهــن
علــى إجــراء هــذه العــادة الضــارة.
بــوادر أمــل لوقف اخلتــان ومعاجلــة عواقبه:
هنــاك عــدد مــن النســاء الســودانيات
وطبيبــات ناشــطات بأملانيــا يعملــن
علــى نشــر التوعيــة بخطــورة األمــر
فــي مجتمــع املهاجريــن والالجئــن مــن
أجــل ختــان االنــاث .ولكــن البــد مــن

االســتعانة باجلهــات املســؤولة والقانونيــة
للمســاعدة فــي نشــر الوعــي بخطــورة
اخلتــان وتشــديد الرقابــة علــى املقيمــن
فــي أملانيــا ومنعهــم مــن تشــويه الفتيــات.
وبالفعــل هنــاك منــذ ســنوات
عديــدة حمــات توعيــة ومراكــز مــن
أجــل محاربــة هــذه الظاهــرة واحلــد
منهــا مــن أجــل القضــاء عليهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،نشــرت وزيــرة شــؤون
األســرة االحتاديــة ٫فرانزيســكا جيفــي،
(رســالة حمايــة) للفتيــات والنســاء فــي
اليــوم العاملــي ضــد ختــان اإلنــاث فــي
بدايــة فبرايــر  ، 2021والــذي يحــذر مــن
اخلتــان ويشــرح العقوبــات القانونيــة .يتــم
حاليــا ً ترجمتهــا إلــى لغــات مختلفــة.
صــدر مؤخــرا ً قانــون فــي الســودان يعاقــب
علــى جرميــة اخلتــان بالســجن ،وبــدأ تنفيــذ
أول حكــم بالســجن بحــق إمــرأة خالفــت
هــذا القانــون .أمــا فــي أملانيــا ومنــذ
ســبتمبر  ،2013ميكــن للنســاء املصابــات
بتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة
تلقــي العــاج الطبــي والرعايــة النفســية
واالجتماعيــة مجانــا فــي مستشــفى
فالــد فرييــده Krankenhaus Waldfriede
أو غيــره مــن املراكــز املتخصصــة.
هنالــك حتذيــرات مــن األطبــاء واحملاميــن
منــذ فتــرة طويلــة فــي أملانيــا لوقــف هــذه
املمارســات ونأمــل أن تنتهــي هــذه املأســاة
قريب ـاً.

Experts in Berlin in diagnosis,
treatment and prophylaxis
of back pain, spine and

joints disorders.
Avicenna Klinik
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Direct consultation and treatment from
experts with many years of international
experience
Diagnosis (open MRI), treatment and
rehabilitation under one cover
Outpatient and inpatient procedures
24 hours medical service in acute back
or joints pain
Complete treatment options like minimally
invasive surgery, disc cells transplantation,
microsurgery of disc hernia, disc replacement,
fixation, arthroscopy, hip and knee replacement,
foot surgery, hand surgery

ليبيا تطلق سراح الساعدي القذافي ...
أطلقــت الســلطات الليبيــة ســراح الســاعدي،
جنــل العقيــد الراحــل معمــر القذافــي ،تنفيــذا
لقــرار قضائــي صــدر باإلفــراج عنــه .
وأوضــح مصــدر رفيــع املســتوى بــوزارة العــدل
باحلكومــة الليبيــة فــي تصريــح فــي وقــت
متأخــر أن (الســاعدي معمــر القذافــي أطلــق
ســراحه رســمياً ،تنفيــذا ً لقــرار قضائــي
يقضــي باإلفــراج عنــه).
ولــم يكشــف املصــدر توقيــت اإلفــراج عــن
الســاعدي ومــا إذا كان غــادر ليبيــا أو ال يــزال
موجــودا ً فيهــا،
حيــث تناقلــت وســائل إعــام محليــة أنبــاء
تفيــد مبغاردتــه إلــى تركيــا.
كمــا أكــد مصــدر مــن مكتــب النائــب العــام،
قــرار (اإلفــراج) عــن الســاعدي ،مشــيرا ً إلــى
أنــه جــاء تنفيــذا لتوصيــة ســابقة مــن
طــرف النائــب العــام .قبــل أشــهر بتنفيــذ
قــرارات قضائيــة باإلفــراج عــن الســاعدي،
بعدمــا توفــرت جميــع االشــتراطات العدليــة
لتنفيذهــا).
ورفــض املصــدر التعليــق علــى األنبــاء عــن
مغــادرة الســاعدي األراضــي الليبيــة ،قائــا
(الســاعدي مواطــن ليبــي مثُــل أمــام القضــاء،
واألخيــر أصــدر إفراجــا ً بشــأن قضيتــه التــي
كان موقوفــا ً علــى ذمتهــا ،وبالتالــي هــو حــر
بالبقــاء أو مغــادرة البــاد).
ومنــذ تســليمه فــي مــارس (آذار)  2014مــن
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قبــل النيجــر التــي فــر ّ إليهــا عقــب ســقوط
نظــام والــده عــام  ،2011متــت مالحقــة
الســاعدي بتهمــة التــورط فــي القمــع
الدمــوي لالنتفاضــة.
وتتمثّــل القضيــة األبــرز التــي مثُــل أمــام

القضــاء بشــأنها ،فــي واقعــة مقتــل (بشــير
الرياني)املــدرّب الســابق لنــادٍ محلــي لكــرة
القــدم فــي طرابلــس عــام .2005
وهــي القضيــة التــي أصــدرت بشــأنها محكمة
اســتئناف طرابلــس قــرار (البــراءة) بحقــه منهــا
فــي أبريــل (نيســان) عــام .2018
ويأتــي قــرار اإلفــراج عــن الســاعدي القذافــي،
مــع اختيــار ســلطة سياســية جديــدة منــذ
فبرايــر (شــباط) املاضــي ،فــي خطــوة أدت إلــى
توحيــد شــرق البــاد وغربهــا عبــر حكومــة
(الوحــدة الوطنيــة) برئاســة عبــد احلميــد
الدبيبــة.
وأوكلــت إلــى احلكومــة مهمــة رئيســية هــي
التحضيــر لالنتخابــات العامــة نهايــة العــام
اجلــاري ،إلنهــاء املراحــل االنتقاليــة فــي بلــد
تعصــف بــه الفوضــى منــذ عقــد كامــل.
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رانيا جحا
الفــن مــن وجهــة النظــر الفلســفية
شــكل مــن ٔاشــكال الوعــي االجتماعــي
والنشــاط إالنســاني يعكــس الواقــع الــذي
يعيــش فيــه اجملتمــع ،الفــن يعــد مــن ٔاهــم
مكونــات ٔاي حضــارة عظيمــة ،فــا تنهــض
دولــة وتتميــز بحضــارة كبيــرة ٕاال ووجــدت
الفــن داخـ ً
ـا ضمــن تركيــب اجملتمــع وبقــوة
تقول ٔاحالم مستغامني :
وٕاذا كنــت تفضــل الرســم فارســم..
الرســم ٔايضــا قــادر ٔان يصاحلــك مــع
أالشــياء ومــع العالــم الــذي تغيــر فــي
نظــركٔ ،النــك ٔانــت تغيــرت ؤاصبحــت
تشــاهده وتلمســه بيــد واحــدة فقــط.
ومــن هنــا ســنعرف مــا وراء اللوحــة
ومــا يجــول فــي فِكــر الرســام،
بعيــ ًدا عــن الطــرق الســأيدة التــي
دأيمــا جلمــال اللوحــات،
تتطــرق
ً
ســ ُنبحر نحــن فــي ذات الرســام،
إالنســان ،بــكل تفاصيلــه التــي
يســمح لنــا بالتطــرق لهــا وذكرهــا .
املدينــة  :فــي البدايــة مــن هــي نســمة
ليــل ؟
نســمة ليــل  :اســمي خديجــة احللــو،
ولــدت فــي دمشــق ،اختــرت اســم نســمة
ليــل لكونــه مــن ٔاكثــر أالجــواء وأالوقــات
التــي ٔاكــون فيهــا بقمــة املشــاعر التــي
حتثنــي علــى الرســم ،فــي الليــل و
ســكونه و نســماته العليلــة ،لذلــك
اختــرت نســمة ليــل اســما ً لـــ صفحتــي
و اســما ٌ لــي فــي الفــن وعالــم الرســم.
منــذ الصغــر نشــات علــى حــب الرســم
و كان لــي هوايــة فــي وقــت الفــراغ ليــس
اكثــر ،لكــن مع الوقــت والتقــدم فــي العمر
زاد فهمــي لــه و حتســنت ذأيقتــي جتاهــه
ك فــن مــن الفنــون و رســالة مــن ٔاجمــل
الرســأيل فــي العالــم والتــي عــن طريــق
هــذه الرســأيل يســتطيع املــرء ٕايصــال مــا
يجــول فــي داخلــه و يختلــج مــن مشــاعر
و ٔاحاســيس ســواء كانــت مشــاعر ســرور او
فــرح او غضــب او حــزن علــى حــد ســواء ،ثم
صقلــت موهبتــي بعــد ذلــك حــن ســنحت
لــي الفرصــة و وصلــت ٕالــى املانيــأ ،التفــرغ
بعدهــا لشــغفي بالرســم تفرغــا ً تامــاً.
املدينــة :مــن وجهــة نظــرك هــل يعــوض
الرســم عــن الــكالم مثــا ً ٔاو ٔاي ٕانفعــال
ٓاخــر؟
ـوض الرســم عن
نســمة ليــل  :بالطبــع يعـ ّ
الــكالم او القــول او اي فعــل و رد فعــل ٓاخــر ،
ٕاذ ٔان الرســم مــا هــو ٕاال فعــل واقعــي يترجم
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كالم ـا ً ال يقــال و ٔافعــاال ً وانفعــاالت مكبوتــة
داخــل النفــس البشــرية ،تتجســد و تتجلــى
ورق علــى هئيــة لوحــة.
بنتيجتهــا علــى ٍ
املدينــة :متــى تشــعرين بٔانــك بحاجــة
للرســم ،وهــل هــذه املوهبــة ترتبــط
مبســببات لديــك حتــى متارســيها ؟
نســمة ليــل  :الرســم بالنســبة لــي
حاجــة ٔاساســية ،حالــه كحــال الطعــام و
الشــراب و النــومٔ ،اي ال ميكننــي االســتغناء
عنــه ،وبالطبــع ترتبــط هــذه املوهبــة
مبســببات كالفــرح و الفقــد و الغضــب

واحلــزن كمــا ذكــرت ٓانفــاُ ،ببســاطة
شــعور يختلــج بداخلــي يدفعنــي
ٕالــى ترجمتــه علــى شــكل لوحــة .
دأيمــا تُشــكل البدايــات
املدينــة:
ً
ذكــرى معينــة لــدى صاحبهــا،
لــك ؟.
حدثينــا عــن ٔاول لوحــة
ِ
نســمة ليــل ٔ :اول لوحــة لــي كانــت
عبــارة عــن ســكيتش خــاص بــي و كان
لــه وقعــه و انطباعــه اخلــاص لــدي،
مبعنــى ٕالــى حــد آالن كلمــا نظــرت
ٕالــى ٔاول لوحــة لــي اســتحضرت
ذات الذكــرى و ذات الشــعور حينهــا.

JETZT ZWEIZEITSCHRIFTEN

املدينــة :مــن هــو الرســام العربــي ٔاو الفــن التشــكيلي ولكنــه قيــد إالنشــاء
العاملــي الــذي ٓاثــر بــك كثيــرًا علــى حاليــا ،اعمــل عليــه بــكل جهــد و
سٔاكشــف عنــه حاملــا يبصــر النــور.
املســتويني الشــخصي والفنــي؟
نســمة ليــل  :ليونــاردو دافينشــي بالطبــع،
ٕاذ ٔان هــذا الرســام هــو ٔاهــم قامــة عامليــة (املدينــة) واخيــرا ً كلمــة شــكر ملــن
فــي مجــال الرســم و هــو مــن وضــع توجههــا نســمة ليــل؟
ٔاســس الرســم فــي عاملنــا منــذ القــدم ،نسمة ليل :
و هــو ملهمــي و قدوتــي فــي هــذا اجملــالٔ .اتوجــه بالشــكر للفــن بكافــة ٔاشــكاله
املدينــة :مــا ٔاهــم املعــارض الفنيــة التــي و ٔالوانــهٕ ،اذ ٔانــه رســالة خالــدة تعكــس
اجلمــال باختــاف قيمــه ،و ٔاتوجــه ٕالــى
شــاركت فيهــا؟.
نســمة ليــل ٔ :اغلــب مشــاركاتي ٔاملانيــا ٔايضــا بالشــكر كونهــا فتحــت لــي
كانــت فــي معــارض الكترونيــة ٔابــواب للنجــاح و مجــاالت عــدة فــي ســبيل
بســبب اقامتــي فــي ٔاملانيــا وابتعــادي حتقيــق موهبتي،كمــا ٔاتوجــه بالشــكر
عــن املنطقــة العربيــة حاليــاً .لكــي عزيزتــي و جمللتكم(املدينــة) علــى هــذا
املدينــة ماهــي مشــاريعك القادمــه اللقــاء املمتــع ،متمنيــة لكــم املزيــد مــن
فــي عالــم الفــن التشــكيلي؟ التفــوق والنجــاح.
نســمة ليــل  :بصراحــة يوجــد لــدي
مشــروع فــي الوقــت احلالــي فــي عالــم
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جنوى كرم حترّك مشاعر اجلمهور في (الدنيا علمتني) :دموعك غالية
بيروت  -لبنان
اختتــم برنامــج (الدنيــا علمتنــي) علــى
شاشــة  MBCموســمه باســتضافة شمس
الـــ أغنيــة اللبنانيــة جنــوى كــرم والتــي
راق ومميــز باللــون األبيــض،
أطلــت بســتايل ٍ
متح ّدثــة عــن األحــام التــي كانــت تراودهــا
فــي الطفولــة ،وكيــف كانــت حتاورهــا ،قبــل
أن تكتشــف أنهــا متتلــك صوتــا ً جميــاً،
معتبــرة أنهــا عندمــا غنــت وجــدت فــي
صوتهــا مــا يخــدم وطنهــا.
وأشــارت جنــوى أنهــا تعلمــت مــن كل جنــاح
حققتــه فــي مشــوارها الفنــي أن يكــون
هنــاك مــن قمــة وعندمــا تصــل اليهــا تــرى
قممــا عاليــة أخــرى .لكنهــا كانــت تخــاف
ً
مــن الغــرور ،وتعلمــت أن بــن هــذه القمــم
ليســت وحدهــا علــى هــذه الطريــق.
أمــا مــن والدهــا الراحــل فتعلمــت القــوة
واالجتهــاد حتــى الرمــق األخيــر ،وعلمهــا
ان اســمها قــد يش ـكّل لهــا مشــكلة فــي
املســتقبل وعقــدة ألي رجــل يريــد االرتبــاط
أيضــا علمهــا والدهــا أن فــي مجــال
بهــاً .
الفــن ينتظرهــا صعوبــات عديدة ومشــاكل
كثيــرة وكان ســيعارض دخولهــا اجملــال
الفنــي ملصلحتهــا ألنهــا ســتفتقد أشــيا ًءا
كثيــرة أهمهــا بســاطة الـــ حيــاة بحيث لن

تســتطيع ممارســة حياتهــا الطبيعيــة كمــا
تفعــل اي فتــاة غيــر معروفــة .وطالبهــا
بشــرط واحــد أن يبقــى اإلســم مرفوعًــا.
وتابعــت جنــوى بغصــة ودمعــة أنهــا
عندمــا كانــت تتواجــد مــع والدهــا فــي أي
مــكان كان اجلمهــور ينادونــه (أنــت والــد
بــي
جنــوى كــرم؟) ليقــول لهــا والدهــا (يــا ّ
شــلحتيني اســمي).
أمــا مــن والدتهــا تعلمــت جنــوى كــرم
التضحيــة خاصــة بعدمــا ســلختها مــن
ّ
بيئتهــا ومحيطهــا لتكــون الــى جانبهــا
مبــكان مختلــف.
وأكــدت جنــوى أن احليــاة علمتهــا أن تكــون
أســرارها بصندوقهــا األبيــض .وأن الذاكــرة
أهــم مــن النســيان عندهــا ألنهــا مبنيــة
ـاض ألن برأيهــا ال
علــى كل شــيء اســمه مـ ٍ
يســتطيع أي شــخص ان يبنــي مســتقبله
مــن دون ان يتذكــر ماضيــه.
وحتدثــت جنــوى عــن أحالمهــا ،ولفتــت
أنهــا بــدأت حياتهــا بحلــم كأي شــخص
وص ّدقــت احللــم ومشــت وراءه ،وفــي عــام
 1994حلمــت أنهــا تطيــر بــن النجــوم
بفســتان أزرق مرصــع بالنجــوم ،وتتراقــص
وتتمايــل بــن جنمــة وجنمــة ،وبعــد ذلــك
بــدأت معركــة جناحهــا ،ونفــذت الفســتان
بتفاصيلــه ،ارتدتــه وغنــت بــه علــى أهــم
املســارح ،ومنــذ تلــك اللحظــة صــارت
عالقتهــا أقــوى مــع النجــوم ،بحيــث يــدور

حــوار فــي ليالــي الصيــف بينهــا وبــن
جنمــة تبــرق وتشــع وتتوهــج أكثــر مــن
غيرهــا ومنــذ تلــك اللحظــة علمــت بوجــود
عالقــة بينهــا وبــن النجــوم ،وتعلمــت مــن
التطبيــق والعمــل علــى األرض أن حجــم
مــا تريــد احلصــول عليــه مــن الدنيــا يحــدد
حجــم الفاتــورة التــي تســددها.
وختمــت جنــوى احللقــة بأنهــا تعلمــت منــذ
بداياتهــا أخــذ القــرار وان تتحمــل نتائجــه،
كمــا تعلمــت أن تصـ ّدق أحالمهــا .وتعلمــت
مــن خيبــات األمــل ان ال توقفهــا فــي مــكان
معــن .كمــا تعلمــت ان النجــاح ال يــدوم
والفشــل ال يعدمهــا .وتعلمــت مــع أي
ظلــم ان ال حتقــد علــى أي شــخص ألنهــا
تؤمــن بالعــدل االلهــي وحقهــا ســيصلها
لــو بعــد حــن .تعلمــت كيــف تقــف مــن
جديــد بعــد أي ســقوط.
إطاللــة جنــوى كــرم فــي ختــام موســم
(الدنيــا علمتني)اســتحوذت علــى اهتمــام
واســع مــن اجلمهــور ،حيــث أطلــق مح ّبــو
جنــوى (دموعــك) غالية،ع ّبــروا فيــه عــن
احترامهــم وتقديرهــم ملشــاعر جنــوى
الصادقــة.

هل تعاني بشكل متكرر
من حمّى مصحوبة بألم؟

أيضا على
هل تؤثر ً
أفراد عائلتك؟

بحمى البحر األبيض المتوسط العائلية النادرة.
قد تكون
مصابا ّ
ً
استخدم أداة التحقق من األعراض على موقعنا اإللكتروني
وناقش النتائج مع طبيبك.
المتابعة إلى فحص األعراض على
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مع الغذاء الصحي حياتنا اجمل
برلني
كان لـــ مجلــة (املدينــة) لقــاء مــع أخصائية
التغذيــة اجلميلــة الشــابة الطبيبــة ملــى
منشــي ،والتــي نســعى مــن خــال حوارنــا
معهــا لتســليط الضــوء علــى الغــذاء اجليد
للجســم والــذي مينحــه الطاقــة الالزمــة
كــي يقــوم بأعمالــه بحيويــة ونشــاط..
كمــا أنــه مــن الضــروري علــى كل منــا
معرفــة مــا حتتاجــه أجســامنا مــن عناصــر
غذائيــة ،ومــا يضــره فيمــا لــو أنــه اتبعــن
نظامــا غذائيــا ينقصــه مــواد أساســية
لبنيــة اجلســم الســليمة وهــي مــا
تســمى ( وصفــات الرجيــم ) وذلــك مــا
يــؤدي باجلســم للخمــول واإلنتــكاس مــن
فقــدان الــوزن الكتســابه بصــورة ســريعة..
لذلــك وجــب التــوازن فــي الغــذاء الصحــي
الــذي ميــد اجلســم بالطاقــة الالزمــة والــذي
يحتــوي علــى البروتينــات والفيتامينــات
والكربوهيــدرات مبقاديــر معينــة والــذي يبني
اجلســم واألنســجة وينظــم عمــل أعضائه..
املدينــة :كيــف تشــخص الدكتــورة ملــى
احلالــة التي جــاءت إليها تســألها اإلرشــاد
فــي االســلوب الغذائــي اجليداليومــي ؟
و ما هي أول خطوة متبعة في ذلك ؟
فــي بدايــة األمــر البــد مــن معرفــة
املعلومــات العامــة فيمــا تخــص احلالــة
مــن العمــر والطــول والــوزن و أوخلطــوة فــي
ذلــك هــي جهــاز قيــاس الطــول والــوزن
وكتلــة اجلســم (  ) in bodyوســؤالها عمــا
إذا كانــت قــد اتبعــت حميــة غذائيــة،
خاصــة خــال الثالثــة أشــهر املاضيــة قبــل
مجيئهــا للعيــادة وهــل كان الــوزن ثابتــا أم
متغيــرا  ،أيضــا احلالــة الصحيــة مهمــة
جــدا إذا كان لديهــا أمــراض مزمنــة مثــل
مــرض الســكر أو الضغط،وطبعــا ال بــد مــن
إجــراء التحاليــل الالزمــة للتأكــد ..وهــذا
أمــر مهــم ملعرفــة مــا ينقــص اجلســم
ومــا أســتطيع أن أصــف للمريــض مــن
غــذاء مفيــدا حلالتــه الصحيــة واجلســدية
فتباعــا ً لذلــك تكــون لــكل حالــة طابــع
خــاص الميكــن أن يكــون حلالــة أخــرى.
املدينــة :هــل يختلــف الغــذاء مــن وزن إلــى
وزن أو مــن عمــر إلــى آخــر ؟
ال ال يختلــف الغــذاء وإمنــا الكميــة
والســعرات احلراريــة فكلمــا ك ُبــر اإلنســان
قــلّ احتيــاج جســمه للســعرات احلراريــة
فبالتأكيــد الشــباب رمبــا يحتــاج إلــى
(  ) ٢٠٠٠ســعرة حراريــة فــي اليــوم
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بحكــم طبيعتــه وحركتــه الدائمــة
خــاف األمــر ســنا وأقــل حركــة يضــل
احتياجــه للســعرات اليوميــة تقريبــا
(  ) ١٤٠٠ -١٢٠٠ســعرة حراريــة فقــط.
املدينــة :ومــا هــو تقريــر النظــام الغذائــي
خــال  ٢٤ســاعة ؟
هــذا مــا يجعلنــي أشــخص احلالــة مــن
ناحيــة التغذية وأعرف منط غذائــه اليومي .
منــذ اســتيقاظه وحتــى نومــه ،مــاذا أكلت
ومــا هــي الكميــات ونــوع األكل وطريقــة
طبخــه حتــى يتســنى لــي معرفةكميــات
الدهــون والنشــويات وخالفــه..
املدينــة :كيــف تتــم آليــة عمــل اجلهــاز
الــذي يقيــس كتلــة اجلســم ؟
جهــاز (  ) in bodyهــو عبــارة عــن جهــاز
يقــف عليــه الشــخص حافــي القدمــن
وايضــا ممســكا بيديــه مقابضــه
،وبواســطة موجــات كهربائيــة تقيــس
اجلســم كامــا ،فيقيــس نســبة املــاء
وتوزيــع املــاء فــي اجلســم و نســبة الدهــون
خاصــة أنهــا تختلــف عنــد النســاء عــن
الرجــال فتكــون عنــد النســاء مــن (١٨
 ) ٢٨فــي املائــة والرجــال أقــل مــن ذلــك..ويقيــس كتلــة العضــات وتوزيعهــا فــي
اجلســم وكتلــة الدهــون فــي اجلســم
ونســبة املعــادن والبروتــن واحتبــاس
الســوائل ممــا يعنــي زيتــدة األمــاح .
املدينــة  :مــن هنــا إذن تســتطيعي أن
تكتبــي الروشــتة الغذائيــة للحالــة؟
نعــم متام فبذلــك أســتطيع أن أضع اخلطة
الغذائيــة املناســبة لهــا ثــم علــى حســب

الــوزن والطــول اســتطيع تقديرالســعرات
احلراريــة التــي حتتاجهــا يوميــا خاصــة إن
كان لديهــا برنامــج رياضــي يومــي أم ال .
املدينــة :ماهــي الرياضــة التــي توصــن
بهــا  -وهــل هنــاك متاريــن تســاعد علــى
احلــرق أكثــر مــن غيرهــا؟
أهــم رياضــة وهــي رياضــة املشــي اليومــي
ولكــن النســتطيع أن نعتمــد عليهــا
كليــا إمنــا ســتفيدها جــدا فــي البدايــة
ولكــن البــد مــن زيــادة التماريــن التــي
تســاعدها علــى حــرق الســعرات أكثــر
وذلــك يكــون تدريجيــا ونعــم هنــاك
اجلــري والهرولــة و االيروبــك والتماريــن
الهوائيــة تزيــد مــن حــرق الســعرات.
املدينــة :هــل تــرى الطبيبــة ملــى أن هنــاك
وعــي وثقافة صحية غذائية فــي اجملتمع ؟
نعــم حاليــا هنــاك وعــي ثقافــي
صحــي جيــد بــن النــاس وفــي جميــع
الفئــات العمريــة فــا يقتصــر علــى
ســن دون اآلخــر حيــث أصبحــوا
يبحثــون وينضمــون للمراكــز الصحيــة
ومراكــز الرجيــم املتخصصــة .
املدينــة :فمــا هــي طــرق احلفــاظ علــى
جســم رشــيق وغــذاء صحــي دون
التعــرض ملضاعفــات الرجيــم وخالفــه ؟
املداومــة علــى احلركــة واحلفــاظ علــى
اخليــارات الصحيــة فبالتأكيــد بعــد
اللجــوء لألخصائــي الغذائــي ســتتعمق
لديــه املعرفــة بهــذه اخليــارات وهــذه األمور
فتكــون لديــه جتربــة مفهومــة ليحافــظ
مــن خاللهــا علــى مــا
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بعد طلب إسرائيلي
فيسبوك يحارب النشطاء الفلسطينيني
غزة -نهى أبو عمرو
شــكلت مواقــع التواصــل االجتماعــي
خــال الســنوات األخيــرة قفــزة نوعيــة
فــي حيــاة الفلســطينيني فاســتخدموا
تلــك املواقــع وحولوهــا مــن مجــرد مواقــع
ترفيهيــة إلــى مواقــع يخدمــوا بهــا
قضاياهــم الوطنيــة ويتفاعلــوا عبرهــا مــع
العديــد مــن القضايــا واألحــداث ،إلــى أن
بلغــت ذروة تفاعلهــم بشــكل كبيــر خــال
الفتــرة األخيــرة وتســخيرهم لتلــك املواقــع
فــي أحــداث القــدس وحــي الشــيخ جــراح
وصــوال ً إلــى أحــداث العــدوان األخيــر علــى
قطــاع غــزة.
لــم يــرق تســخير نشــطاء فلســطينيني
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي وإســتخدامها
كســاحة جديــدة مــن ســاحات املقاومــة
مــع اإلحتــال اإلســرائيلي للمنظومــة
األمنيــة اإلســرائيلية التــي ســارعت كــي
تضــع حــدا ً لإلنتشــار الفلســطيني علــى
مواقــع التواصــل مــن خــال لقــاء عقــده
وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي مــع إدارات تلــك
املواقــع وطلــب منهــم رســميا ً العمــل على
احلــد مــن إنتشــار احملتــوى الفلســطيني
حملاربتــه ,واســتجاب موقــع فيســبوك
للمطالبــات اإلســرائيلية بإنشــاء مركــزا ً
للتعامــل مــع احملتــوى اخلــاص بالصــراع
اإلســرائيلي الفلســطيني مدشــنا ً خاللــه
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حمــات واســعة حــذف فيهــا مئــات
احلســابات املهمــة واملوثقــة التــي تســاهم
فــي نقــل الروايــة الفلســطينية وتســاهم
فــي فضــح اجلرائــم اإلســرائيلية.
وكان فيســبوك أول مواقــع التواصــل
التــي التــي تفــرض قيــود عليــه ليتبعــه
بقيــة مواقــع التواصــل األخــرى كواتــس
آب وتويتــر وتيــك تــوك ,وخــال فتــرة
العــدوان علــى غــزة نشــطت صفحــات
إخباريــة فلســطينية وصفحــات لنشــطاء
فلســطينيني فــي فيســبوك ,كان لهــا
دورا ً مهمــا ً فــي تقــدمي معلومــة فوريــة
وتفصيليــة عــن مجريــات األحــداث ،ونشــر
إرشــادات للمواطنــن ,إضافــة إلــى تــداول
صــور الشــهداء واملصابــن ومقاطــع
فيديوهــات توثــق اإلنتهــاكات اإلســرائيلية
ضــد الفلســطينيني تعرضــوا علــى إثرهــا
ملضايقــات مــن حظــر وتقييــد وحــذف
لصفحاتهــم علــى الفضــاء اإللكترونــي
األزرق.
صفحــة اإلعالميــة والناشــطة كاري
ثابــت كانــت مــن ضمــن الصفحــات التــي
نشــطت خــال احلــرب األخيــرة علــى غــزة
فتقــول( كنــت حريصــة علــى نقــل اخلبــر
بالصــوت والصــورة عبــر صفحتــي علــى
فيســبوك وذلــك نظــرا ً ألهميــة تلــك
املواقــع فــي وقتنــا احلاضــر).

وتتابــع ثابــت أنــه علــى الرغــم أننــا كنــا
نصــارع الوقــت كــي ننقــل مــا يجــري
فــي قطــاع غــزة مــن أحــداث للعالــم
عبــر منصــات التواصــل اإلجتماعــي إال
أن تلــك املواقــع ســعت حملاربــة احملتــوى
الفلســطيني مؤكــدة أن صفحتهــا علــى
فيســبوك قــد تعرضــت للحظــر بإلغــاء
النشــر والتقييــد ملــدة  30يــوم علــى
التوالــي ضمــن السياســة التــي إتبعهــا
فيســبوك مــع جميــع النشــطاء الداعمــن
للقضيــة الفلســطينية).
بدورهــا أكــدت الناشــطة واإلعالميــة
الفلســطينية طيــف البحيصــي للمدينــة
أنهــا وخــال تغطيتهــا للعــدوان علــى
غــزة عبــر بــث مباشــر علــى موقــع
فيســبوك كانــت تتحــدث فيــه عــن اجملــازر
اإلســرائيلية واملقاومــة الفلســطينية قــام
فيســبوك بحــذف صفحتهــا التــي كانــت
حتتــوي علــى  10آالف متابــع و 5000صديــق
مــن علــى املنصــة متامــاً.
وتضيــف البحيصــي حاولــت مــرارا ً وتكــرارا ً
مراســلة موقــع فيســبوك مــن أجــل
مراجعــة اإلجــراء إال أنــه فــي كل مــرة أن
يرســل رســالة أن احلســاب قــد تعطــل ولــن
أســتطيع إســتعادته مــرة أخــرى مشــددة
علــى أن موقــع فيســبوك مــن أكثــر
املواقــع التــي حاربــت احملتــوى الفلســطيني

وعبــرت عــن إســتيائها إزاء تلــك السياســة
العنصريــة التــي تكيــل الكيــل مبكيالــن
علــى النشــطاء الفلســطينيني فــي
املقابــل تتيــح احلريــة الكاملــة للنشــطاء
اإلســرائيليني أن يعبــروا عــن آرائهــم
مبنشــورات حتتــوي علــى دعــوات عنــف جتــاه
كل مــا هــو فلســطيني دون أن يتعرضــوا
للحظــر أو إزالــة احملتــوى مــن إدارة املوقــع.
أمــا الناشــط الفلســطيني صفحــة
الناشــط هيثــم درابيــه فيؤكــد فــي حديث
مــع (املدينــة) أن صفحتــه علــى فيســبوك
قــد تعرضــت للتقييــد مرتــن علــى التوالــي
خــال العــدوان علــى غــزة األولــى كانــت
ملــدة  15يــوم مــع حجــب النشــر والتعليــق
ثــم احلظــر الثانــي كان مضاعفــة عــدد
األيــام ل  30يــوم.
ومــن اجلديــر ذكــره أن النشــطاء
الفلســطينيني أثبتــوا مــن خــال
إســتخدامهم ملواقــع التواصــل أنــه
باســتطاعتهم أن يجنــدوا ويعملــوا مــن
خاللهــا علــى جتنيــد وحتشــيد الــرأي العــام
العاملــي ولفــت أنظــاره حيــال مــا يحــدث
مــن عــدوان علــى غــزة فــكان لــه األثــر
البالــغ علــى حصــد التعاطــف جتــاه احلقــوق
الفلســطينية كونــه أحــد أهــم مواقــع
التواصــل االجتماعــي تأثيــرا ً وإنتشــارا ً
علــى الرغــم مــن املالحقــات والقيــود التــي
تفرضهــا سياســة إدارة موقــع فيســبوك
عليهــم .
ولــم يقــف النشــطاء الفلســطينيني

فارغــي الوفــاض جــراء تلــك السياســة
التــي تتبعهــا مواقــع التواصــل اإلجتماعــي
مــن محاربــة احملتــوى الفلســطيني حتــى
شــنوا حملــة ملقاطعــة فيســبوك ملــدة 48
ســاعة فــي إحتجــاج إضافــة حلملــة أخــرى
خلفــض تقييمــات فيســبوك وإحلــاق الضــرر
املــادي بهــا إحتجاجــا علــى سياســات
املوقــع بحــق احملتــوى الفلســطيني وجنحــوا
فــي ذلــك ,وســارعوا بإبتــكار تطبيقــات
تتحايــل علــى خوارزميــات فيســبوك
للهــروب منهــا كوســيلة للتقليــل مــن
حــدة حظــر وتقييــد وحــذف احلســابات
الداعمــة للقضيــة الفلســطينية.
ومــن اجلديــر ذكــره أنــه خــال شــهر مايــو
املاضــي  2021وحتديــدا ً فــي الفتــرة الواقعــة
مــا بــن  6-19مايــو أي خــال العــدوان
اإلســرائيلي األخيــر علــى غــزة تصاعــد
تضييــق اخلنــاق علــى الفضــاء اإللكترونــي
والروايــة الفلســطينية وثــق مــا يزيــد عــن
 500إنتهــاك مــن قبــل مواقــع التواصــل
متثلــت بإزالــة جــزء كبيــر مــن احملتــوى
الفلســطيني ,وتعليــق وحظــر احلســابات
وجتميــد خدمــة البــث املباشــر وتضييــق
الوصــول واملتابعــة ،وتقييــد النشــر دون
أن تقــدم املنصــات تفســيرا ً مقنعــا بعــد
ضغــط العديد مــن املؤسســات والنشــطاء
ملعرفــة أســباب تلــك السياســة ،إال أن
تبريراتهــا ركــزت فقــط علــى املشــاكل
التقنيــة

ورشةاإلصالح وحرق األعصاب
عمر مكاوي  /برلني
إن كل مــن ميتلــك ســيارة يعانــي األمريــن
مــن كثــرة ورش اإلصــاح املنتشــرة فــي
الطرقــات والتــي تكــون بشــكل كثيــف
علــى معظــم الطرقــات ســواء داخــل
املــدن أو الطرقــات الســريعة حيــث يعانــي
الســائقون مــن هــذه املعضلــة والتــي
تطــول دون أدنــى مبــرر
ويالحــظ مالكــي الســيارات مــن ان
موضــوع هــذه الــورش يــزداد بشــكل
مقلــق واملشــكلة فــي األمــر تكمــن بــان
هــذه الــورش فــي معظــم األحيــان تــؤدي
إلــى ازدحــام الســير اخلانــق ممــا يــؤدي إلــى
تأخيــر األشــخاص بالوصــول إلــى األماكــن
املقصــودة
ولدينــا معلومــات بــان التاخيــر فــي انهــاء
ورش االصــاح قــد يكــون فــي غالــب
األحيــان مقصــود ويشــهد تلــكأ شــديدا
ومماطلــة ال مبــرر لهــا واجلديــر بالذكــر
هنــاأن معظــم هــذه الــورش تأخــذ مــن
الوقــت غيــر املقبــول وان بعضهــا يطــول
إلــى اشــهر او ســنني مــع العلــم انــه
باإلمــكان إجنــاز هــذه اإلصالحــات فــي وقــت
وجيــز ال يتعــدى أســابيع قليلــة وهنــا
مربــط الفــرس حيــث يشــعر الســائقون
ومــن لديــه ســيارة بــأن األمــر مقصــود
مــن قبــل اجلهــات املعنيــة بــل ويتلــذذون
بحــرق أعصــاب النــاس عندمــا يطــول
االنتظــار فــي االزدحــام بســبب هــذه الــورش
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا:
أليــس لــدى املعنيــن عــن هــذا األمــر كل
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اإلمكانيــات التــيتســهل لهــم اإلســراع
فــي إجنــاز هــذه الــورش؟
أليســت أملانيــا مــن أكثــر الــدول تطــورا
فــي شــتى اجملــاالت الصناعيــة؟
أليــس ألملانيــا ســمعه عامليــة عــن تطورهــا
وصناعتهــا احلديثــة ؟
أيــن يكمــن اخللــل فــي هــذا اجملــال وأيضــا
تفســيره علــى أرض الواقــع حيــث ينطبــق
عليهــم القــول الشــهير ( فالــج ال تعالــج)
نعــم و يــا للعجــب مــن هــذه األمــور التــي
جتعــل النــاس فــي بعــض األحيــان فــي
وضــع مــن التملمــل والتذمــر مــن هــذا
الشــيء ويعتقــد البعــض بــأن هــذا الشــيء
مقصــود مــن بعــض اجلهــات و أنــهيوجــد
سياســة ممنهجــة ضــد أصحــاب أو مــاك
الســيارات يجعلهــم يفكــرون بالتخلــي
عــن ســياراتهم واللجــوء إلــى املواصــات
العامــة مــع العلــم بــأن املواصــات العامــة
ليســت بأحســن حــال مــن جهــة االزدحــام
داخــل هــذه املواصــات وأيضــا التأخيــر

الــذي يحصــل لهــذه املواصــات ناهيــك
عــن الــورش املوجــودة ومــن حتويــل خطــوط
عــن غيــره مســارها فــي معظــم األحيــان
وهنــاك العديــد مــن األســباب األخــرى فــي
هــذا الســياق ال داعــي لذكرهــا اآلن
وهنــا الســؤال الــذي يطــرح نفســهأليــس
كل مالكــي الســيارات فــي هــذا البلــد
يقومــون بدفــع الضريبــة املفروضــة بشــكل
فــوري ويدفــع ضريبــة علــى احملروقــات مــن
أعلــى الضرائــب املفروضــة علــى مســتوى
العالــم ملــاذا تضيــق اخلنــاق عليهــم حيــث
أن الكثيــر مــن الطرقــات داخــل املــدن
أصبحــت ذات مســار أو خــط واحــد بــدال
مــن خطــن ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم االزدحــام
كمــا وانــه مت تخصيــص أصحــاب الدراجــات
الهوائيــة مبمــر مســاحته تقــارب مســاحة
الســيارة أليــس هــذا جتنــي علــى أصحــاب
الســيارات وهــو مــا نقولــه بأنهــا سياســة
ممنهجــة جلعــل النــاس يكرهــون امتــاك
الســيارات .؟
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الوعي الذاتي حقيقة مبهرة
انسام اوتيدة  -السعودية
مــن ال يعــرف نفســه ال يعــرف قيمتهــا وال
يصــل إلــى تحقيــق ذاتــه وال طموحاتــه..
يقــول البعــض إن لإلنســان ثــاث
شــخصيات :شــخصيته التــي هــو عليهــا،
وشــخصيته التــي تلــوح لــه ويطمــح
لهــا والثالثــة التــي يعتقــد أنــه عليهــا..
إذا مــا عــرف هــذه الشــخصيات الثــاث،
واســتطعاع مطابقتهــا،
فقــد وصــل للســام الداخلــي والروحــي،
الــذي يكــون الرضــا أهــم خصائصــه
والســعادة أجمــل ثمــاره.
وإنمــا علــى اإلنســان التنقيــب عنهــا
إلكتشــافها ألن إمكانيــات كل نفــس
مدفونــة بهــا ،فهــي كالكنــز مليــئ
بالمفاجئــات المذهلــة التــي تؤهــل
للوصــول ألبعــد األحــام وأصعبهــا.
فالوعــي بذلــك هــو قــدرة الشــخص
علــى توليــد المعلومــات الضروريــة
والكافيــة عــن أمــر مــا ..أيًــا كان ذلــك
األمــر !..لمســاعدته علــى اتخــاذ القــرارات
المهمــة ومواجهــة المواقــف المختلفــة.
تأمــل نفســك متــى تضحــك ،متــى تحــزن
 ،متــى تغضــب ،ومتــى ترتبــك ،فعنــد
الوصــول ألجوبــة لهــذه التســاؤالت ،فإنــك
تســتطيع قيــادة هــذه النفــس إلــى كل
نجــاح ،فكلمــا زادت المعلومــات المجموعة
عنهــا ،زاد الفهــم لهــا ومــن ثــم الوصــول
لألهــداف المرجــوة واألحــام المرغوبــة.
فــا شــك بــأن الوعــي الذاتــي أداة مهمــة
للوصــول إلــى أعلــى مســتويات الســعادة
والرضــا عــن الذات.هنــاك فقــط عشــرة
أو خمســة عشــر بالمئــة مــن النــاس
مــن اســتطاع الوصــول للوعــي الذاتــي
وأدركــوا المعانــي الحقيقيــة الخفيــة
لشــخصياتهم ومــا تحويــه مكنوناتهــا.
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علــى الرغــم مــن أن مراحــل الوعــي ال تنتهي
فهــي تتجــدد مــع كل مــرة يكتشــف
اإلنســان المزيــد مــن المعلومــات عــن
نفســه كل يــوم.
وكان العلمــاء قــد وضعــوا بعــض
المراحــل البــارزة للوعــي الذاتــي..
كمرحلــة التعبيــر المفتــوح ،ثــم األســرار
ومرحلــة خــداع الــذات ،مرحلــة المشــاعر
الالواعيــة،
وأخيــرا األشــياء التــي تؤخــذ فــي عيــن
اإلعتبــار ربمــا يتــردد علــى لســان بعــض
النــاس أنــه ليــس لديــه إمكانيــات أوقــدرات
ولكــن هــذا خطــأ كبيــر فليــس هنــاك مــن
ليــس لديــه قــدرات!..
لكــن هنــاك الكثيــر ممــن لديهــم المبــررات
لتثبيــط عزائمهــم وإحبــاط هممهــم عــن
التقــدم لألمــام.
وإن أول خطــوة إلتقــان الوعــي الذاتــي هــي
وضــع عالمــة اســتفهام لــكل األفعــال،
واألفــكار ،والمشــاعر ،التــي تــراود النفــس
لمعرفــة كُنههــا وكيفية الســيطرة عليها.
وتســجيل األفــكار والمشــاعر الســلبية أو
اإليجابيــة التــي تمــر علــى اإلنســام تزيــد
فــي الوعــي الذاتــي علــى الــدوام.
كمــا للقــراءة دور مهــم فهــي المفتــاح
الرئيســي للتعلــم والنافــذة علــى
العالــم كلــه بثقافاتــه المتعــددة،
ثــم إعتياد التأمــل في النفــس وذلك يحصل
عــادة عنــد الشــعور بالعجــز تجــاه أمــر مــا.
أخيــرا فــكل شــخص غيــر مــدرك لحجــم
قدراتــه وإمكانياتــه التــي ال يتوقــع أنــه
يمتلكهــا فعــا ،عليــه الســعي بزيــادة
الوعــي الذاتــي لديــه ،ففــي الوقــت الــدي
يشــكك هــو فــي قدراتــه ،هنــاك مــا يرتعــد
خوفــا منهــا.

 3حركات تعالج انتفاخ البطن

هل ميكن التخفيف من مشكلة انتفاخ
وغازات البطن من خالل ممارسة بعض
التمارين الرياضية ،ملا لها من دور في تعزيز
تدفّق الدم في اجلسم وحتسني الدورة الدموية
بشكل عا ّم ،والتخلص من غازات البطن
واالنتفاخ الناجت عنها،
طبعا ً إن إنتفاخ البطن هو العارض املزعج
الذي يصيبك بني احلني واآلخر ألسباب
مختلفة .وحللّ هذه املشكلة ،عادة ما
تلجئني إلى تناول أنواع مح ّددة من األطعمة
واملشروبات ومتتنعني عن تناول أنواع أخرى
ثمة وسائل
ترين أنها ضارة .لكن ،اعلمي أ ّن ّ
أخرى مفيدة ميكنك اعتمادها لتحققي
الغاية نفسها .لذا ،نق ّدم لك  3طرق للتدليك
ندعوك إلى اتباعها لكي تتخلصي ،بسرعة
وبشكل فوري ،من شعورك باالستياء وعدم
االرتياح الناجت عن ذلك االنتفاخ.
حركات تدليك دائرية إذا كنت من األشخاص
الذين يشعرون باالنتفاخ بعد تناول الوجبات،
فإن ّك عادة ما تضغطني ،بشكل عفوي ،على
بطنك من أجل التخلص من ذلك الشعور
املزعج .لكن ،ال تقلقي! ففي هذه احلالة،
من األفضل أن تقومي بعملية تدليك لهذه
املنطقة بواسطة حركات دائرية ،في اجتاه
عقارب الساعة .وثقي بأن ّك ستشعرين
ثمة خطوات يتعني عليك
باالرتياح .لكنّ ،
أن تقومي بها لكي تساعدك على تسهيل
عملية املرور املعوية لديك وبالتالي منع
إصابتك باالنتفاخ:
مت ّددي على ظهرك ،إطوي ركبتيك وضعي
وسادة أسفل مؤخرتك.
إحرصي على أن تقومي بعملية التدليك
في مكان هادئ ودافئ بشكل كاف أل ّن درجة
حرارة جسمك تنخفض في أوقات االسترخاء
والراحة.
وابدئي عملية التدليك بواسطة أصابعك
ووفقا ً حلركات دائرية.
شك في أن التدليك من خالل الضغط على
ال ّ
املنطقة املصابة ،بواسطة حركات دائرية،
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خطوة فعالة .لكن اعلمي أ ّن ثمة  3حركات
احترافية أخرى ميكنك تطبيقها للغاية
نفسها.
احلركة األولى
ح ّددي النقطة املوجودة على بعد  3أصابعحتت سرّتك.
ضعي راحتي يديك على بطنك ،في موازاةالسرّة واضغطي ،بواسطة أصابعك ،على
هذه املنطقة مع جذبها نحو اخلارج ومع
ثم لفظك له.
تنشقك الهواء ّ
كرّري هذه احلركة  3مرات .خذي قسطا ً منثم أعيدي الكرّة  3مرات أيضا ً على
الراحة ّ
املنطقة الواقعة عند منتصف املسافة
الفاصلة بني السرّة والنقطة التي حددتها
سابقاً .وبعد ذلك ،خذي قسطا ً من الراحة
قبل أن تكرّري العملية  3مرات على مستوى
أعلى السرّة.
احلركة الثانية
راحتي يديك على املنطقة الواقعة
ضعيّ
بني بطنك وعظم وركك واضغطي ،بواسطة
أصابعك ،على هذه املنطقة مع تنفسك
الهواء بشكل صحيح.
 هذه احلركة  5مرات من كلّ جانب.احلركة الثالثة
إضغطي ،بواسطة يديك على جانبي خصرك،
وحتديدا ً على املنطقة الفاصلة بينه وبني
قفصك الصدري .إفعلي ذلك كما لو أن ّك
تريدين مترير أصابعك حتت أسفل عظام
القفص الصدري فيما ينتفخ بطنك.
كرّري هذه احلركة  4مرات لكلّ جانب.ت صغير ٍة
وميكن لبعض األشخاص تناول كميا ٍ
من األطعمة التي ال يتحملونها دون أن تؤثر
بشكل سلبي ،أما احلاالت التي تؤثر
عليهم
ٍ
سل ًبا فغال ًبا ما تتأخر أعراضها بالظهور،
وميكن أن تظهر بعد مد ٍة تصل إلى يومني من
تناول الطعام الذي ال يتحمله الشخص ،وفي
حال الشك من عدم حتمل الطعام ،أو عدم
التأكد من سبب ظهور األعراض املذكورة أدناه
عليك حينها مراجعة الطبيب.
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خدمات املدينة

Almadina Service

اإلعالن في مجلة املدينة
... يوفر لكم الوقت

Ihre Werbung im Almadina Magazin
spart Ihnen die Zeit...

KFZ-GUTACHTER

GAZI 27

AUTOSERVICE

Hayat Reisen

Dipl. Ing. Belal Ahmed
-Unfallgutachten
-Fahrzeugbewertung
-Technische Beratung

حياة للسياحة والسفر

Drontheimerstr.
24 - 13359 Berlin

Schierker Straße 28, 12051 Berlin
Tel.: 030 62 90 00 13
Fax.: 030 62 90 00 58
Mob.: 0177 47 25 337

Tel.: 030 / 74 92 87 69
Tel.: 030 / 70 24 63 47
تنظيم رحالت شاملة
 حج وعمرة: جديدنا
متخصصون في صيانة جميع السيارات
• TÜV+AU
• Vorstellung
• Ölwechsel
• Inspektion
• KFZ-Mechanik
• KFZ-Elektrik

إصالح األعطال امليكانيكية
إصالح األعطال الكهربائية
صيانة دورية

فحص السيارات وبرمجة

• Autoglas
• Stoßdämpfer
• Auspuff
• Kupplung
• Bremsen
• Diagnosen

Tel.: 030/ 26 37 20 59
Tel.: 0176/ 23 78 57 19

BASSAL
SHOP

صيانة السيارات
بحرفية عالية

Thomas straße 31 ·
12053 Berlin

ﻮام
و
ﺎرات

Sie wollen Ihr Handy
verkaufen oder sich ein
neues zulegen?
Kein Problem!

Sonnenallee 36
12045 Berlin
030-62 98 21 54

dEr
HülSeN

Baraka

B
البركة

Baraka Markt
für Getränke und
frische Lebensmittel

Die GeNuss-Rosterei
Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797
@infoGeNuss-Roesterei.eu
Offnungszeiten:
Mon-Sa:10hrs bis 20hrs
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شركة اسواق البركة
للمواد الغذائية والتجارة العامة بعروض كثيرة

Karl-Marx-Str. 100, 12043 Berlin

La vAcHe

ﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ
رية ﻣﻦ اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
اﻟﻠﺬﻳﺬة

معكرونة بالسبانخ والكريمة ..صحتين
املقادير
لتحضير حشوة السبانخ :
الزبدة  :ملعقة كبيرة
البصل  1 :حبة (مفروم ناعم)
فصان (مهروس)
الثوم ّ :
الســبانخ 250:غرامــا ً (مغســول
ومصفــى ومقطــع)
ملح  :ملعقة صغيرة
فلفل أسود  :نصف ملعقة صغيرة
رشة
جوزة الطيب ّ :
جنب كرميي  3 :مالعق كبيرة
صوص الطماطم :
زيت الزيتون  2 :ملعقة كبيرة
البصل  :نصف حبة (مفروم ناعم)
ـة
ـرة ومفرومـ
ـة (مقشـ
ـم  2 :حبـ
طماطـ
ـم)
ناعـ
صلصة طماطم  :ملعقة كبيرة
ماء ساخن  :ثلث كوب
فلفل أسود  :ربع ملعقة صغيرة
ملح  :ربع ملعقة صغيرة
معكرونــة  :باكيــت (صدف  /مســلوقة
ومصفــاة بحســب التعليمــات علــى
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العبــوة)
كرمية الطبخ  :نصف كوب
جنب موزاريال  :نصف كوب (مبشور)
طريقة التحضير
لتحضيــر حشــوة الســبانخ :ذوبــي
ـى
ـة علـ
ـر الصقـ
ـاة غيـ
ـي مقـ
ـدة فـ
الزبـ
النــار ثــم أضيفــي البصــل والثــوم
وحركــي حتــى يذبــل البصــل.
أضيفــي الســبانخ وحركــي ثــم بهــري
بامللــح والفلفــل األســود ورشــة جــوزة حتــى تتســبك قليــاً.
الطيــب وأضيفــي اجلــن الكرميــي فــي طبــق البايركــس وزعــي صــوص
وحركــي مــع الســبانخ حتــى يتــوزع الطماطــم فــي القــاع ثــم احشــي
حبــات املكرونــة الصدفيــة بخليــط
جيــدا ً وضعــي اخلليــط جانبــاً.
لتحضيــر صــوص الطماطــم :ســخني الســبانخ ووزعيهــا فــي الطبــق ثــم
زيــت الزيتــون فــي مقــاة علــى النــار صبــي كرميــة الطبــخ وجــن املوزاريــا
ثــم أضيفــي البصــل والطماطــم املبشــور.
أدخلــي طبــق البايركــس للفــرن مــدة
وقلبــي.
أضيفــي صلصــة الطماطــم وصبــي مــن  25 - 20دقيقــة علــى درجــة
املــاء الســاخن ونكهــي بامللــح حــرارة .180
والفلفــل األســود واتركــي الطماطــم قدمي املعكرونة ساخنة.
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BALD FÜR SIE IN

BERLIN

Bestimmen Sie Ihren Hochzeitstag,
alles andere übernehmen wir!

Skalitzer Straße 130,
10999 Berlin
U Bahn (U1, U3, U8)
Kottbusser Tor
Bus N1 und N8
Info@queen-palace.de
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Urban-Apotheke
Wir sprechen Arabish und Türkisch

صيدلية اوربان

Inhaber O. Nabtaiti

Ihre Gesu

n

fü r

t
i
e
dh

eczane نتحدث العربية

Urbanstraße 39. 10967 Berlin
Tel.: 030 - 69 40 93 43

Fax: 030 - 69 40 93 45
E-mail: urban-Apotheke@web.de

أعراس الحجاز عادات الماضي والحاضر
انسام اوتيدة  -السعودية
حــن نتكلــم عــن عــادات األعــراس
فــي الســعودية البــد مــن ذكــر
أمــرا مهمــا وهــو أن هــذه العــادات
تختلــف بــن كل منطقــة وأخــرى
فمنطقــة احلجــاز تختلــف عــن القصيــم
وعــن اجلنــوب فلــكل منهــا عاداتــه
وموروثاتــه اخلاصــة بــه والتــي تكســبها
طابعــا خاصــا بتلــك املنطقــة حصــرا ..
ففــي منطقــة احلجــاز ( الغربيــة )
وهــي تضــم مكــة املكرمــة وجــدة والطائف
واملدينــة املنــورة وكل مدينــة أو قريــة تابعــة
لهــذا اجلــزء مــن اخلارطــة الســعودية..
تختلــف عــادات املاضــي عــن احلاضــر
بتفاصيــل صغيــرة ولكنهــا ال تــزال
متماشــية مــع األعــراس فهــي تختلــف
وتتنــوع مــا بــن ثالثــة احتفــاالت بثالثــة
مســميات وهــي اخلطوبــة وامللكــة والــزواج،
فالبــدء بحيــاة جديــدة يكــون جديــرا
باإلحتفــال بــه بطريقــة مــا ..رغــم اختــاف
وتنــوع اإلحتفــاالت بــن مدينــة وأخــرى
وأحيانــا حتــى بــن أســرة وأخــرى تبعــا
ملــا تكــون عليــه التقاليــد ومــا يُتــوارث
عــن األجــداد ،والــذي حتــرص األجيــال علــى
امتــداده والتمســك بــه ليكــون لهــم ذكرى
مميــزة بــكل مــا للماضــي مــن جمــال وعبق..
ومــن أهــم العــادات التــي حتدثــت عنهــا
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الســيدة ( أ.م )وهــي حــرص األم واألب علــى
البحــث عــن الزوجــة املالئمــة لولدهــم و
ذهــاب والــدة العريــس مــع أختــه إلــى بيــت
الفتــاة كــي يتــم طلــب يدهــا مــن والديهــا
رســميا ..ثــم انتظــار أهــل العريــس مــرور
بعــض الوقــت و أحيانــا يأخــذ مــا بــن أيــام
أو أســابيع كــي يســأل والــد العــروس عــن
العريــس فــي مــكان عملــه واحلــي الــذي
يقطــن فيــه ليطمئــن عــن صــاح الرجــل
الــذي ســيزوجه ابنته..وفــي حــال مت القبــول
تتــم قــراءة الفاحتــة بــن جاهــة مــن أهــل
الفتــاة وعزوتهــا وجاهــة مــن أهــل العريــس
وعزوتــه وال يطلــب والــد العــروس أي مبلــغ
مالــي مهــرا إلبنتــه بــل يتــرك األمــر منوطا
للعريــس وأهلــه إذا يكتفــي والــد العــروس
بكلمتــه التــي يقولهــا وهــي ( أننا أشــترينا
رجــا إلبنتنــا ) وهــذه املرحلــة تكــون متهيدا
لل ِْملْكــة وهــي عقــد القــرآن الــذي يتــم في
احلــرم املكــي الشــريف أو أحــد املســاجد
الكبيــرة فــي املدينــة علــى يــد املــأذون
الشــرعي ..ويحضرهــا الرجــال بينمــا فــي
بيــت العــروس يتــم إنتظــار الرجــال بعــد
تفويــض الفتــاة لولــي أمرهــا باملوافقــة ..
وحــن اإلنتهــاء مــن عقــد النــكاح يدعــو
والــد العــروس العريــس وأهلــه لتنــاول
مأدبــة العشــاء فــي بيتــه وبالطبــع يكــون
العريــس قــد جهــز كل مــا يلــزم مــن علبــة
املهــر التــي يضــع فيهــا بعــض اجلنيهــات

الفضيــة أو الذهبيــة والتــي يكــون عددهــا
بقيمــة املهــر املــراد دفعــه للعــروس ،وغالبــا
مــا تتــم زفــة العريــس إلــى بيــت العــروس
مــع أهلــه وأصدقائــه وســط األهازيــج
واألغانــي وعنــد الوصــول لبيــت العــروس
يبــدأ ( اجلســيس ) بقــراءة القرآن ثــم يتغنى
باملديــح ألهــل العــروس وأهــل العريــس
واملباركــة للعروســن ومتنــي الســعادة
لهمــا ،أمــا حفــل الزفــاف فيبــدأ بليلــة
( الغ ُْمــرة )وهــي حيثمــا جتتمــع النســاء
فــي بيــت العــروس لوضــع احلنــاء لهــا
وتزينهــا بلبــاس خــاص بتلــك الليلــه
فــا يظهــر مــن العــروس ســوى عينيهــا
ويضعــون لهــا عقــودا مــن الــورد حــول
عنقهــا ويحتفلــون بهــا طيلــة الليــل
مبناســبة انتقالهــا إلــى بيــت زوجهــا
فــي غضــون األيــام القليلــة املقبلــة ..
ثــم تكــون ليلــة الزفــاف وهــي ليلــة العمــر
كمــا تقــول (ش .م) حيــث يقــام احلفــل
فــي إحــدى القاعــات الفخمــة فــي بعــض
الفنــادق أو قاعــات اإلحتفــاالت األخــرى
وتلبــس العــروس فــي هــذا اليــوم فســتانها
األبيــض والــذي تتباهــى بــه بــن عائلتهــا
وعائلــة زوجهــا وقريناتهــا وتذهــب وســط
زفــة بالســيارة املزينــة واملغطــاة نوافذهــا
باإلكليــل والــورد إلــى بيتهــا بصحبــة
زوجهــا العتيــد ...

حواء :أخطاء ترتكبينها أثناء إستخدام الشامبو جتنبيها ؟
املدينة  -برلني

سنكشف لك اليوم بعض األخطاء التي
ترتكبينها بحق شعرك دون علم منك أثناء
إهتمامك به لتتجنبي القيام بها وحتمي شعرك
من التكسر والضرر.
الشامبو نفسه:
اليكترث األشخاص عادةً إلستبدال الشامبو
الذي يستعملونه لشعرهم ،ويعتقدون أنه
ميكنهم إستخدام الشامبو نفسه طاملا أنه
يناسب شعرهم يوميا ً ملدة  365في السنة وهذا
إعتقاد خاطئ حيث يجب تبديل الشامبو كل
فترة ملنع تراكم بعض املكونات كالسيليكون
على فروة الرأس .إستبدلي الشامبو اخلاص بك
كل بضعة أشهر بشامبو آخر مناسب لطبيعة
شعرك.
ترطيب الشعر باملاء:
قد ال نهتم لترطيب الشعر مبا يكفي من املياه
قبل وضع الشامبو وعندها سنشعر بعدم
وجود رغوة كافية فنلجأ لتعويض النقص
بإضافة املزيد من الشامبو للحصول على رغوة
أكثر دون علمنا بأننا جنرد الشعر من رطوبته
ونعرضه للجفاف .لذلك ال بد من ترطيب
الشعر مبا يكفي من املاء والتأكد من ذلك قبل
تطبيق الشامبو.
الشامبو في نفس املكان:
هل تبدئني بتطبيق الشامبو اخلاص بك في نفس
املكان كل مرة تغسلني بها شعرك ،عادةً على
قمة الشعر في التاج؟ نعم فنحن على األغلب
نقوم بذلك التصرف وهذا ما يجعلنا نشعر
بجفاف وقشرة في تلك املنطقة من فروة الرأس
دائماً .لذلك و لتفادي هذا األمر قومي بتطبيق
الشعر بالتناوب في كل مرة ويفضل البدء من
أسفل الرأس فوق الرقبة.
الفرك بقوة:
جتنبي فرك الشعر والتدليك بقوة أثناء غسله
حتى ال تعرضيه للتكسر ،بل ميكنك تدليك فروة
الرأس بلطف بأطراف األصابع فذلك من شأنه
أن يفيد شعرك بدال ً من إستخدام األظافر وحك
فروة الرأس بقوة.
املاء الساخن:
إن إستخدام املاء الساخن قد يؤدي إلى تساقط
الشعر وجفافه باإلضافة جلفاف فروة الرأس،
كما أنه يفقد الشعر لونه وملعانه لذلك من
األفضل إستخدام املاء الفاتر أثناء غسله.
أما بالنسبة للبلسم املكيف للشعر والذي من
الضروري جدا ً تطبيقه في كل مرة تقومني فيها
بغسل شعرك فالبد أن يكون بنوعية جيدة
ومناسبة لطبيعة شعرك لتحويل شعرك
إلى شعر جميل وصحي .أما في حال كانت
جودة البلسم سيئة فسيلحق الضرر والتلف
بشعرك.

كيف ميكننا إذا ً إختيار البلسم املناسب؟
أوال ً البد من فهم طبيعة الشعر فالبعض
لديهم شعر جاف وآخرون طبيعة شعرهم
زيتية ،وهناك شعر مجعد خشن ،وشعر أملس
لذلك البد من إختيار بلسم خاص بنوع الشعر
للحصول على النتائج املرجوة منه.
ال تطبقي البلسم على الشعر لفترات طويلة
فذلك يؤدي إلى تساقطه باإلضافة إلى عدم
تطبيقه على فروة الرأس فهي بطبيعة احلال
تنتج زيوت معينه للتغذية وال حتتاج إلى مكيف
طبقيه فقط على الشعر .باإلضافة إلى ضرورة
تبديله بني احلني واآلخر متاما ً مثل الشامبو
وناعم امللمس ،أما إذا كان إختيارك للبلسم
فذلك أفضل لشعرك.
عزيزتي إذا قمت بإختيار البلسم الصحيح خاطئ فسيحصل العكس متاما ً لذلك كوني
واملناسب لشعرك ستحصلني على شعر متألق حذرة في إختياراتك.
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توقعات االبراج الفلكية

برج احلمل

الحتبــن عــادة تنظيــم شــؤونك املنزليــة وفــق احتياجــات
اآلخريــن  ،لكنــك جتبريــن علــى فعــل ذلــك.

برج الثور

تســعني جاهــدة لتنفيــذ مشــاريعك والتوصــل إلــى االهداف
املنشــودة ،لكنــك تخشــن دومــا ً مــن ســخرية اآلخرينــا
تأبهــي ابــدا ً لذلــك خــذي االمــور مــن منطلــق ايجابــي.

اجلوزاء

تــراودك العديــد مــن االفــكار لتحســن موقعــك املهنــي
 ،لكنــك لــم تتخــذي قــرارا ً نهائــا ً بعــد فــي هــذا
الصددكونــي واثقــة مــن نفســكوال تصغــي ألحــد .

السرطان

تدركــن نقــاط الضعــف التــي أدت الــى فشــلك ال تدعــي
التشــاؤم يســيطر عليــك بــل اســتفيدي مــن اخطــاء
املاضــي لتحقيــق النجــاح.

األسد

ال تدعــي املســائل املاليــة او املهنيــة تطغــى علــى حياتــك
االجتماعيــة  ،فاحليــاة مزيــج مــن كل شــيءوعليك توزيــع
اوقاتــك .

العذراء

قــد يتفاجــأ اآلخــرون مبــدى إبداعــك فــي اجنــاز املســؤوليات
التــي ألقيــت أخيــرا ً علــى عاتقــك فقــد كشــفت عــن
جــدارة بأنــك قــادرة علــى تســوية كل املســائل .

امليزان

تتعــزز معنوياتــك كثيــرا ً حــن تشــعرين انــك محــط إعجــاب
احلاضريــن اينمــا حللــت ويؤثــر ذلــك إيجابــا ً فــي حياتــك
املهنيــة والعائليــة .

العقرب

جتاهلــي التفاصيــل التافهــة وركــزي علــى مــا هــو ضــروري ال
ترفضــي الدعــوات االجتماعيــة التــي تتلقينهــا ألنهــا تتيــح
لــك فرصــة اللقاءبأشــخاص جــدد ونســيان همــوم العمــل.

القوس

مهمــا حتمســت ألفــكار اآلخريــن واحتياجاتهــم،ال ميكنــك
جتاهــل االختالفــات الواضحةفــي وجهــات النظر،لــذا ركــزي
علــى شــؤونك اخلاصــة.

اجلدي
جتبــرك املشــكالت العائليــة علــى االنــزواء وعــدم املشــاركة
فــي املناســبات االجتماعيــة وهــذا مــا يجعلــك عصبيــة
ومتوتــرة.

الدلو

هنــاك اشــخاص يريــدون ســماع وتفاصيــل عملــك
تصرفــي بحكمــة وعاجلــي مســائلك لوحــدك .

احلوت

فكــري مليـا ً فــي كل العــروض املطروحــة عليــك وال تلتزمــي
بــأي قــرار علــى عجــل كونــي واقعيــة واطلبــي مســاعدة
االختصاصيــن عنــد الضــرورة.
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الرسم (  ) 1هو االصل والرسم (  ) 2به سبعة اختالفات حاول
معرفتها في ظرف دقيقة واحدة ،اذا وجدتها لديك قوة املالحظة.

سودوكو

IKBAL
GEFLÜGEL- & LEBENSMITTEL GROSHANDEL

دواجن ومواد غذائية باجلملة
دجاج كامل أو مقطع
شرائح دجاج متبل مع البهارات أو من دون
قطع دجاج متبل بالبهارات جاهز للشوي
شرائح دجاج (فيليه) جاهزة لإلستعمال
ناجتس دجاج
أسافني دجاج
فيليه الدجاج الداخلية
صدور دجاج مع اجللد والعظام
أجنحة دجاج مقطعة نصفني
برغر دجاج
خبز الهمبرغر
حلمة للهمبرغر
بطاطا للقلي ،مثلجة ،طازج
زيت نباتي للقلي ،زبدة نباتي

Unser Angebot:

• Brathähnchen
• Hähnchenteile
• Griller
• Pflanzenöl
• Joghurt
• Pommes Frites
• Wedges
• Bratkartoffeln
• Hamburgerfleisch
• Nudelsalat
• Kartoffelslat
• WeiSkrautsalat
u.v.m

اجود انواع احلمص
الطبيعي  100%احلبة
الكبيرة

http://www.ikbalgeflügel.de
030/ 680 88 767

25 kg

Britzer Damm 74, 12347 Berlin
030/ 680 88 690
0151/ 5473 7440

أعين شاخصة
وعقول جاهلة.
بشرى مصطفى  /برلني
نعشــق جمعيــآ الفــن ،فلــكل منــا
اهتمامــات وحــب لنــوع معــن مــن الفنــون،
فهنــاك مــن يحــب ان يشــاهد الســينما
ومــن يســمع األغانــي ومــن يحــب الرســم
وغيــر ذلــك مــن الفنــون.
الفــن ماهــو اال وســيلة للتعبيــر عــن
النفــس والعواطــف واألفــكار فــي شــكل
محتــوى بصــري أو صوتــي أو حركــي.
ومــن داخــل تلــك الفنــون كان لنــا لقــاء
مــع الفنانــة بشــرى مصطفــى نحاتــة مــن
ســورية.
تخرجــت مــن جامعــة الفنــون اجلميلــة
فــي دمشــق ،لهــا عــدة معــارض فرديــة
وجماعيــة ومشــاركات عــدة فــي ورشــات
عمــل .حــازت علــى جوائــز ومنــح بالنحــت
حاليــا مســتقرة فــي برلــن.
املدينــة  :ملــا اجتهــت الــى النحــت
بالتحديــد و مبــن تأثــرت مــن الفنانــن ؟
بشــرى  :اكتشــفت شــغفي باكتشــاف
الكتلــة وعالقتهــا بالفــراغ مــع بدايــة
دراســتي فــي اجلامعــة وهــذا اول طريــق لــي
فــي النحــت الــذي يعتقــد كثيــرون بانــه
يحتــاج جهــد عضلــي يناســب الرجــال
اكثــر ولكنــه فــي احلقيقــة اســتطاعت
نســاء عــدة التفــوق فــي مجــاالت عــدة
اعتقــد اجلميــع باحلاجــة الــى اجلهــد كبيــر
للنجــاح فــي بدايــة بحثــي الفنــي اهتممت
باملدرســة التعبيريــة بحيــث اســتطعت
ايجــاد حــل تشــكيلي يجمــع بــن ثقافتــي
الشــرقية التــي تتمثــل بحضاراتنــا القدميــة
التــي اعتمــدت الثبــات واحلركــة الداخليــة
علــى اجلســد وتأثــري الواضــح باملــدارس
التعبيريــة االوروبيــة الجــد حلــول تتناســب
مــع املواضيــع التــي اطرحهــا
املدينــة  :ماهــي املواضيــع التــي اهتممتــي
بالعمــل عليهــا ؟
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بشــرى  :عملــت علــى اكثــر مــن موضــوع
هــي عــن الســاحف البشــرية التــي قدمت
اســقاطات علــى واقعنــا العربــي .مشــروع
احتمــاالت حلــاالت انســانية واجلوكــر
كعنصــر املفاجــأة واالحتمــال.
مشــروع ابــواب الــذي جلبتهــا مــن
البيــوت املهدمــة لتكــن طريــق للعبــور
الــى مســتقبل مجهــول واخيــرا ً اعمــل ع
مشــروع العمــى الــذي هــو عمــى البصيــرة
وخاصــة مبــا يخــص التعصــب ورفضنــا
لألخــر الــذي وجــدت انــه موجــود بــكل
اجملتمعــات البشــرية وخصصتهــا بعالقتنــا
فــي الشــرق فــي رفضنــا لألخــر اخملتلــف
عنــا مــن دون وعــي وعــدم تقبلنــا ملــن
هــم اليشــبهوا انتمائنــا ســواء الدينــي او
الفكــري او...
املدينــة  :لــكل فنــان قضيــة يؤمــن بهــا
ماهــي القضيــة التــي تعملــن عليهــا ؟
بشــرى  :فــي الفــن املعاصــر اصبحــت
الفكــرة او الكونســيبت هــو هاجــس الن
تخلــق موضــوع تســتطيع ان تقدمــه
عــن طريــق الفــن .مواضيعــي كلهــا هــي
مواضيــع عــن واقعنــا األنســاني اســقطها
علــى شــخوص اصبــح لديهــم عاملهــم
الشــبيه بعاملنــا.
املدينــة  :هــل تفضلــن جتســيد الواقــع ام
اخليــال فــي اعمالــك ؟
بشــرى  :طاملــا كان اخليــال هــو مســاحة
لرســم مســاحة خاصــة اطــرح فيهــا
مواضيعــي معتمــدة علــى مواضيــع مــن
الواقــع اجســدها فــي عاملــي الــذي ابتكرتــه
باعمالــي.
املدينــة  :هــل هنــاك اهــداف تريديــن
حتقيقهــا ومــاذا حققتــي منهــا ؟
بشــرى  :الفــن هــو عالــم واســع وعميــق
امتنــى دائمــا ان اســتطيع ان احقــق شــيء
يســتحق املتابعــة واألهتمــام اال انــي
الازال وســأبقى اعمــل فــي مجــال كبيــر

وواســع باحثــة عــن افضــل الطــرق ألطــور
امكانياتــي ومعرفتــي وخبرتــي.
املدينة  :كلمة اخيرة ملن توجهيها ؟
بشــرى  :لــكل مــن يســعى لتقــدمي افضــل
صــورة عــن ثقافتنــا املتنوعــة التــي كانــت
والزالــت فريــدة بتنوعهــا وانفتاحهــا بغــض
النظــر عــن الظــروف التــي وصلنــا اليهــا
بأمــل مبســتقبل افضــل.

اشراقة شمس جديدة في منطقة (تمبلهوف)
 /برلني
بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه
وحتققــه مدرســة  Sonneالعربيــة لتعليــم
قيــادة الســيارات وبرعايــة الســيد محمــد
راتــب تكلجــي مديــر املدرســة العــام
حيــث افتتــاح الفــرع الرابــع للمدرســة
وبحضــور العديــد مــن اصحــاب وممثلــي
الفعاليــات االقتصاديــة واملهنيــة فــي
العاصمــة االملانيــة برلــن وحشــد غفيــر
مــن الضيــوف حيــث القــى الســيد تكلجــي
مديــر املدرســة كلمــة ترحيبيــة باحلضــور
وافتتــح البوفيــه الــذي نــال اعجــاب كل
احلاضريــن ملــا احتــواه مــن ماكــوالت لذيــذة
واطبــاق شــهية مــن الطبــخ العربــي.
مدرســة  Sonneهــي واحــدة مــن اهــم
مــدارس تعليــم قيــادة الســيارات العربيــة
فــي برلني ،حيث مت افتتاحهــا منذ عام .٢٠١٠
مجلــة املدينــة كان لهــا دورا فــي تغطيــة
هــذا احلــدث والتقــت بعــض الشــخصيات
هنــاك وطرحــت عليهــم بعــض االســئلة :
الســيد وليــد عســكر عضــو
مجلــس االدرة حبــذا لــو حتدثنــا عــن
اخلدمــات التــي تقدمهــا مدرســتكم:
املدرســة تقــدم خدمــات متنوعــة ومميــزة
النهــا تتيــح لروادهــا دورات تاهيليــة ملرتكبي
اخملالفــات خــال املــدة االختباريــة ،وتكــون
دورات االســعافات االوليــة وفحــص العيــون
مجانــا داخــل املدرســة ،امــا الــدروس
النظريــة فهــي متوفــرة بــكل اللغــات
.وايضــا يتــم تقليــص ســاعات التدريــب من
خــال الشــرح الدائــم واملتابعــة املســتمرة
واخلبــرة الكبيــرة والتــي تقلــل بدورهــا
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تكاليــف احلصــول علــى رخصــة الســياقة.
الســيدة نــدى دعيبــس اداريــة فــي املدرســة:
اعتقــد ان املدرســة جيــدة جــدا ً مــن بــاب
مراعاتهــا للقوانــن واالنظمــة والتزامهــا
بالتعليمــات احلكوميــة ،وان املرونــة
بالتعامــل والبرامــج احلديثــة التقنيــة
والفنيــة وخبــرات املدربــن التــي جتــاوزت
فــي بعــض احلــاالت الثالثــن عامــا ،ادت
الــى حتقيــق نســبة جنــاح كبيــرة فــي
صفــوف املتدريــن وقــد انعكســت ايضــا
علــى ســمعة املدرســة بشــكل ايجابــي
جتســد باالقبــال املتزايــد بشــكل يومــي .
امــا بالنســبة ملؤسســتنا فهــي تتعامــل
مــع مؤسســة  job kenzeptوعبــر هــذا
التعــاون مت تأمــن الكثيــر مــن فــرص
العمــل وخاصــة (لالجئــن اجلــدد الذيــن
اليجيــدون اللغــة االملانيــة بشــكل جيــد)
نتعاون ايضا بشــكل مســتمر مع مؤسسة
 jobcenterومؤسســة .Medicapars
ومــن ناحيــة ثانيــة ميكــن للمتــدرب
احلصــول علــى الكثيــر مــن فــرص
العمــل فــي شــركات توصيــل الطــرود
البريديــة ،وتتكلــف هــذه الشــركات
فــي دفــع تكاليــف رخصــة القيــادة ،
وانــا اجــد ان هــذه املدرســة هــي
بوابــة كبيــرة لالجئــن لتطــئ
بهــا اقدامهــم ســوق العمــل.
كمــا يتــم تقــدمي مســاعدات مســتمرة
فــي االستشــارات والتعليــم وهنــاك
آليــة فاعلــة فــي تقــدمي املواعيــد
،والتعليــم النظــري متــاح بطــرق ووســائل

متعــددة تضمــن النجــاح الســريع.
ويتصــف الــكادر االداري باللطــف
واللباقــة.
املعاملــة
وحســن
امــا بالنســبة ملدربــي الســياقة فهــم
ودديــن جــدا ً وهادئيــن ميتلكــون روح
قياديــة تتيــح للمتــدرب التركيــز علــى
تفــادي االخطــاء وايجــاد حلــول ملعاجلتهــا .
اجلديــر بالذكــر انــه وخــال االفتتــاح
تقــدم عــددا ً البــأس بــه مــن احلضــور
بدورهــا تتمنــى اســرة مجلــة (املدينــة)
للســيد محمــد راتــب تكلجــي وكادرة
مدرســة  Sonneوافــر التوفيــق والتقــدم
والنجــاح الدائــم.
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احلياة جتارب "
سعد برغش /العراق
كان قــد مضــى ثالثــة عشــر عامــا علــى
تخرجــي مــن جامعــة املوصــل بدرجــة جيــد
جــدا بشــهادة بكالوريــوس علــوم زراعيــة.
كنت بجانب والدي رحمه اهلل امتهن
الزراعــة قبــل و بعــد تخرجــي  ..نــزرع
فســائل النخيــل فــي األرض التــي
خصصهــا والــدي لذلــك ،وبعــد أن
قمــت بتخطيطهــا تخطيطــا علميــا
مناســبا باملقاســات واملســافات بــن
الفســائل مــع حســابي لزاويــة ســقوط
أشــعة الشــمس و طــول فتــرة اإلضــاءة..
األمــر الــذي جعلنــي أتوقــف و أطيــل
النظــر والتفكيــر حــن قــال والــدي لقــد
غرســت الفســيلة بالشــكل اخلاطــئ!!!،
ارتبكــت و أعــدت حســاباتي بلحظــة
فلــم أجــد اخلطــأ الــذي نبهنــي عليــه،
ابتسم ثم قال لي :
صحيــح أنــت صاحبــة اختصــاص لكــن
(حتتاجــن إلــى كثيــر مــن التجــارب) قالهــا
بلهجــة األب لطفلــه ،أدركــت أن اآلبــاء
لــن يــروا أبنائهــم يكبــرون ،غمرتنــي
حينهــا مشــاعر الطفولــة ،احتضنتــه
وليتنــي إلــى اآلن بحضنــه اآلمــن.
لهــذا أقــول أن التحصيــل الدراســي ال
يكفــي لوحــده البــد مــن التجربــة واخلبــرة
العمليــة لدعــم مخــزون العقــل مــن
معلومــات ســابقة وتطبيقهــا علــى أرض
الواقــع وهــذا ال يأتــي أيضــا إال بالعمــل اجلاد
و االجتهــاد و املثابــرة وفــي جميــع اجملــاالت
و التخصصــات و علــى جميــع األصعــدة...
و صــدق القائــل ( احليــاة جتــارب) مــن هنــا
أســتطيع القــول علــى مــن يــود التغييــر
الفكــري ،العلمــي ،و العملــي يجــب عليــه
أن يكثــف مــن جتاربــه و إضافــة بصمتــه
اجلديــدة عليهــا فيكــون الشــخص هــذه
الســنة غيــر مــا هــو عليــه فــي الســنة
املاضيــة لتطــور مهاراتــه فــي تعامالتــه
و مــن إنتاجاتــه الشــخصية ،ال يعوقــه
تكســير همــم ،يدفــع مثابرتــه شــغفه مبــا
يحــب؛ و بهــذا يكــون قــد تســلق شــوطا
كبيــرا مــن تراكــم اخلبــرات ...هكــذا يصنــع
اإلنســان الناجــح  ،و مبــرور الوقــت يعتلــي
قمــة النجــاح...
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ٔالقى التَّحيَّة ،ؤاظفر َ خنصرَهُ الطَّويل بين
ُ
فاستغربت من حركته غير َ
ِ
المالٔيمة مع مظهرِه،

وذهب ٕالى معر ِ
رت عن
ٕاصالحه،
مطبخا رثًّا يريد
الصور ليُريني
ٔاخرج هات َف ُه النَّقال
ً
فقد ُ
َ
َ
َ
َّ
ض ُّ
ِ
ِ
ِ
سيكون فاعلَ خيرٍ من خال ِل
ه
ن
ٔا
عت
ق
تو
ء
أالثنا
تلك
في
وتكلفته،
ر
ر
الض
حجم
ها
ق
طري
َ
َ َّ
ُ
َّ ُ َّ ُ
ِ
شكله ومظهره ،وبين المطبخِ المتهالك ،فلم ٔاطلب سعرًا عاليًا كما
مقارنتي بين

السيَّارة،
حملت
يفعلُ بعضهم حين يحكمو َن من الخارج،
ٔاغراض التَّصليحِ
َ
ُ
ُ
وركبت معه َّ
ٍ
ٍ
المسجل على ٔاغنية شبابيَّة رومانسيَّةٔ ،اووووه!
وفتح
المكيف
فٔاشعل
َ
َ
ِّ
ِّ
ال شيء ،ال شيء منسجم،

طلق عليها
ريق
نتحد ُث عن طابور البنزين الطَّويل ،حتَّى وصلنا منطق ًة يُ ُ
قضينا الطَّ َ
َّ

قليل ٕالى
قليل ٕالى اليمين،
(الشقق) دخلنا البوَّاب َة لكن ال ٔاثر َ هناك سوى لمدخ ٍل عادي،
ً
ً
اليسار ِ تو َّق ِ
السيارة ُ وقال :وصلنا...
فت َّ

ٍ
ِ
ِ
ٔانبوب الماء ،فجالَ في تفكيري
بسبب كسرٍ في
حيرة
نزلنا وٕاذا بمدخ ِل ش َّق ٍة قد
ٔاصبح ب ُ
َ
ٍ
عأيلة فقيرة ،جزاهُ اهللُ ٔافضل الجزاء...
جاء ليفعلَ الخير َ مع
ٔان َّ ُه َ
الباب دون ْٔان يطرُقَه وقال:
فتح
ثم
الدور ِ أالرضيِّ لن
َ
َ
َ
نصعد َّ
قالَ الرَّجل :نح ُن في َّ
الساللمَّ ،

تفضل يا ٔاسطة...
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يجلسن على
بنات
ثماني
ٕالى
ست
من
ة
مجموع
طوة،
خ
ل
ٔاو
ن
م
صدمة
ٕالى
لت
فتفض
ٌ
َّ ُ
َّ
َ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أالر ِ
يرقصن على موسيقى شرقيَّة...
فتيات
وثالث
فظيعة،
بصورة
ر
عا
س
بلبا
ض
ُ
َ
مكب نفايات ،عكس
سخا بالكام ِل كٔانَّه
قال الرَّجل :من هنا المطبخ ،كان المطب ُ
خ مت َّ ً
ُّ
بقي ِة ال ُغرف بٔابوابها المشر ِ
جدا...
عة ؤاضوا ٔ ِيها الخافتة ،والمرتَّبة ًّ
َّ
َّ
ٍ
مستفيدا من
وقت
ع
بٔاسر
ه
ت
فٔانجز
بعملي
ٔات
د
وب
المطبخ،
باب
نفسي
على
ٔاغلقت
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
ً
ِ
يكون هذا! ٔانا لم ٔار َ في
كيف
أالثناء،
تلك
في
ر
ك
ٔاف
كنت
المجال،
بهذا
خبرتي
سنوات
ِّ
ُ
ُ
ُ
حياتي ما سمعتُه من آالخري ِن عن وجو ِد مثل هذه البيوت...
جل ٔالخبرهُ بٔانَّني ٔاكملتها ،فقال لي:
مهمتي،
ٔانجزت
وناديت الر َّ َ
ُ
ُ
َّ
عرض علي َّ ٔان
ثم
انشغالي،
بداعي
رفضت
ني
ن
لك
معنا،
واجلس
تعال
شاطر،
ٔاسطة
َ
َّ
ُ
َّ

كان ضمن االتِّفاق.
يوصلَني ٕالى المعم ِل لم ٔاقبل ً
ٔايضا مع ٔانَّ ذلك َ
طلبت
ثم
ٔاقرب
عند
المجم ِع
بعدتي خارج
ًّ
ُ
ُ
ُ
وجلست َ
ِّ
خرجت َّ
محل ٔالغسل يديَّ ووجهيَّ ،
َّ
تكسي ٔاوصلتني ٕالى المعمل...

متٔاخرًا ٕالى البيت...
ورجعت
بعض ٔاشغالي هناك
فٔانجزت
ِّ
َ
ُ
ُ
السالم عليكم
َّ

السالم ورحمة
ِّٔامي وعليكم َّ

رت اليوم يا ولدي
اهللَّ ،
تٔاخ َ
ٍٓاه ِّٔامي لو تعلمي َن ٔاين كنت؟
ٔاين؟
ِ
ذهبت ٕالى بيت دعارة!
ؤاخيرًا
ُ
ماذا؟ ال تقلها،

ٔاصلحت
فقد
ُ

تربيتك ؤاخوتك ،ال ،ال ،مستحيل!
َ

ٔاحببت ٔان ٔاجرِّب.
فعل ِّٔامي ،هذا ما حصل،
ً
ُ
ت هههههه
وضحك
ْ
ُ
ال تمزح معي بهذه الطَّ ِ
ريقة
الغريبة التي لم نعهدها منك.

فعلت ذلك طالبًا لرزقي،
واهلل يا ٔامي
ُ

البيت لهذا الغرض...
ٔان
َ
ولم ٔاعلم ّ

كان نظي ًفا ٕالَّ البشر والمطبخ!
كلُّه َ
ٍ
ِ
سجلَ تاريخي زيارة َ بيت بشع.
المهم
َّ
ُّ
سعد برغش

www.almadina.de

55

:ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺬاق
!اﻷﺻﻠﻴﺔ
اﻟﺠﻮدة اﻷﺻﻠﻴﺔ

StArKe MaRkEn:
dAs sChMeCkT nAcH QuAlItät!

S iG

n!

Ye

!ﺪ

ﺟ ﺪﻳ

اﳌﺬاق اﻷﺻﲇ مبﻈﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ

 ﻋﺒﻮةLa Vache qui rit اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة
 ﺑﻞ: أﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺮاﺋﻊ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻐري.اﻵن ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺎزال ُﻣﺤﺘﻔﻈًﺎ مبﺬاﻗﻪ اﻟﻜﺮميﻲ اﻟﺮاﺋﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳُﻘﺎ َرن
!ﺟ ّﺮﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﲆ
Mehr Infos unter:

wWw.bEl-fOoDsErViCe.dE/eThNo-mArKeT

TaSaRiM!

N e Ue S

Nİ

De

ﺗﺼ ﻤﻴﻢ

DaS OrIgInAl iN nEuEm GeWaNd
Die klassische La Vache qui rit Runddose
zeigt sich ab jetzt in neuem Design.
Am Inhalt ändert sich nichts: Seinen
unvergleichlich cremig-zarten Geschmack
behält er natürlich. Probieren Sie selbst!

احلكومة اجلديدة بشراكة يائير البيد و نفتالي بينيت  ،والتي انهت  12عاما ً
من حكم بنيامني نتنياهو ،تلفت االنتباه كونها احلكومة التي شكلها
اخثر الفاعلني من اقصى اليمني واليسار في السياسةاالسرائيلية

سيتولى كل من
نفتالي بينيت و يائير البيد
منصب رئيس الوزراء بالتناوب
ملدة عامني لكل منهما

الكيانات املنضوية في احلكومة االئتالفية اجلديدة
ريئيس احلزب
يائير البيد

حزب
(هناك مستقبل)

حزب
(العمل)

اسس احلزب الصحفي السابق
يائير البيد عام 2012
الــى جانــب الصهيونيــة الليبراليــة
والعلمانيــة
يبرز احلزب بدعمه حلل الدولتني
فــاز احلــزب بـــ  17نائب ـا ً فــي االنتخابــات
التــي اجريــت فــي  23مــار 2021

رئيس احلزب
نفتالي بينيت

حزب
(يامينا)

رئيسة احلزب
ميراف ميخائيلي

رئيس احلزب
أفيغادور ليبرمان

تأسس احلزب عام 1968
على خط يسار الوسط
يدعــم حــل الدولتــن ،لديــه  7نــواب فــي
البرملان

حزب اسرائيل بيتنا ،
يعارض حل الدولتني،
وجنح في ارسال  7نواب الى البرملان

حزب
(إسرائيل بيتنا)

رئيس احلزب
جدعون ساعر

حزب
(األمل اجلديد)

حزب
(ميرتس)
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علــى اخلــط القومــي املتديــن  ،صهيونــي
بعــرف بتوجهاتــه اليمينيــة املتطرفــة
ضد حل الدولتني
فاز بـ  7نواب
في انتخابات مارس 2021

اسســه جدعــون ســاعر بعدمــا تــرك
حــزب الليكــود عــام 2020
يدافــع عــن وجهــات نظــر صهيونيــة
قوميــة
احلــزب ميثلــه  6نــواب ويعــارض حــل
الدولتــن

رئيس احلزب
منصور عباس
تأســس عــام  1996مــن فلســطينيني
مــن مواطنــي الداخــل
فــاز بـــ  4نــواب فــي انتخابــات مــارس
حزب
 2021يدعــم حــل الدولتــن
(القائمة العربية املوحدة)

رئيس احلزب
نيتسان هورويتز

رئيس احلزب
بيني غانتس

علــى خــط أقصــى اليســار ويدعــم حــل
الدولتــن لديــه  6نــواب

تأســس احلــزب عــام  ،2019واحلــزب
معــارض حلــل الدولتــن علــى حــدود
 ، 1967ولديــه  8نــواب

حزب
(أزرق أبيض)

Vereine

جمعيات

Lebensmittel

مواد غذائية

اجلالية العربية االملانية املستقلة
DAUG e.V.
Boddin Straße 66, 12053 Berlin
Tel. 030 56825972
Al-Hassanein Schule & Zentrum مركز احلسني
Perleberger Straße 17, 10559 Berlin
Tel.: 0176 1049 8135
البيت اللبناني االملاني
Das Deutsche-Libanesische Haus e.V.
Reuter Straße24, 12043 Berlin
Tel. 0157 33 00 40 40

مؤسسة بغداد للمواد الغذائية
Bagdad
Mehringplatz 6, 10963 Berlin
Tel. 030 22433003

Al Huleh e.V.
Weise Straße 23, 12049 Berlin
Tel. 030 6214959

Baraka Markt
شركة البركة للمواد الغذائية
Karl-Marx Straße 100, 12043 Berli

رابطة احلولة

شركة نداف للمواد الغذائية
Nadaf Supermarket
Karl-Marx Straße 170, 12043 Berlin
Tel. 030 62725040

Orient
Emser Straße 104, 12051 Berlin
Tel. 030 62843854

Karame e.V.
Wihelmshavener Straße 22, 10551
Berlin
Tel. 030 39035516

الكرامة

Ikbal Geflügel
Britzer Damm Straße 74, 12347 Berlin
Tel. 030 68088690
Mob. 0151 4737440

اليرموك
Al Yarmouk Freundschaftsgesellschaft
e.V.
Mob. 0163 6032158
Mob. 0176 77144020
الرابطة العربية
Arabischer Bund e.V.
Finow Straße 27, 12045 Berlin
Tel. 030 91535068
املركز العربي االملاني
Deutsch Arabisches Zentrum e.V.
Uthmann Straße 23, 12043 Berlin
Tel. 030 56826648
غرفة التجارة والصناعة العربية واالملانية
Ghorfa e.V.
Garnisonkirchplatz 1, D 10178 Berlin
Tel. 030 2789070
املعهد الثقافي العربي
AKI e.V.
Falkstraße 23, 12053 Berlin نادي الكوثر الرياضي

Rechtsanwalt

محالت الشرق

االرشاد

Al-Mabarrat e.V.
Sonnenalle 69, 12045 Berlin
Tel. 030 62725564

Housam Ibrahim

Baraka Markt
شركة البركة للمواد الغذائية
Sonnenalle 39, 12045 Berlin
Tel. 030 62725040

Al-Irschad e.V.
Flughafen Straße 79-81, 12049 Berlin
Tel.& Fax. 03062705116

املبرات

 قوانني، متخصص في قوانني األسرة
 القانون اجلنائي، السير
 قانون االجانب واللجوء،
. القوانني الطبية،

Nazar Market
Wilmersdorfer Straße 123, 10627
Berlin
Tel. 030 31992691
Al Mustafa
Karl-Marx Straße 36, 12043 Berlin
Tel. 030 60976387

Harb
Postdamer Straße 93, 10785 Berlin
Tel. 030 2651627
Oase
Bad Straße 48, 13357 Berlin
Tel. 030 4656199

Schwerpunkte:
• Familienrecht
• Verkehrsrecht

نظر ماركت
ملحمة املصطفى

Alrayan
Sonnenalle Straße 156, 12059 Berlin
Tel. 030 68972913
Azzam
Sonnenalle 54, 12045 Berlin
Tel. 030 62725040

شركة اقبال

محل الريان

• Strafrecht
• Ausländer- & Asylrecht
Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
(U-Bhf. Leopoldplatz)
Tel.: 030 /469 062 822
Fax: 030 /469 062 829

شركة عزام
شركة حرب

محل الواحة

FC Al-Kauthar
Glasower Straße 54, 12051 Berlin
Tel. 030 6263638
FILIALE 1
Finowstr. 27, D-12045 Berlin
U7 Rathaus Neukölln
TEL. 030 / 516 305 81
UNTERRICHTSZEITEN:
Gr. 1 Sa. 10:00 - 12:15 + So. 10:00 - 12:00
Gr. 2 Sa. 12:15 - 15:00 + Di. 17:30 - 19:30
Gr. 3 So. 12:15 - 15:00 + Mi. 17:30 - 19:30
FILIALE 2
Drontheimer Str. 32A; D-13359 Berlin
U8/U9 Osloer Str.
TEL. 030 / 499 088 59
UNTERRICHTSZEITEN:
Gr. 1 Sa. 10:00 - 12:15 + Di. 15:00 - 17:00
Gr. 2 Sa. 12:45 - 15:00 + Di. 17:30 - 19:30
Gr. 3 So. 12:45 - 15:00 + Mi. 17:30 - 19:30
FILIALE 3
Flughafenstr. 43; D-12053 Berlin
U8 Boddinstr.
TEL. 030 / 627 319 98
UNTERRICHTSZEITEN:

Gr. 1 Sa. 410:00 - 12:15 + So. 10:00 - 12:00
FILIALE
Gr. 2 Sa. 12:45 - 15:00 + So. 12:45 - 14:45

Zur Zeit außer Betrieb!

خير مكان لتعليم األطفال العربية

ÖFFNUNGSZEITEN
Sa.-So. 10.00 - 15.00 Uhr
Di.-Mi. 15.00 - 19.30 Uhr
FAX 030 / 516 305 82
EMAIL info@cordoba-ev.de
WEB www.cordoba-ev.de

للمرحلة األساسية من الروضة
وحتى الصف السادس

تستقبل املدرسة االطفال من
سن الرابعة وحتى الثامنة عشر
تعتمد املدرسة نظام التعليم
السنوي الذي ميتد من شهر
ايلول ( سبتمبر ) وحتى حزيران
. ( يونيو ) من السنة التالية
لدينا اربعة فروع في برلني

Die GeNuss-Rösterei
Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797
@infoGeNuss-Roesterei.eu
Offnungszeiten:
Mon-Sa:10hrs bis 20hrs

SHARAZAD

Mobilfunk

تليفونات

Bassal-Shop
Sonnenalle Straße 36, 12045 Berlin
Tel. 030 62982154
BASSAL
SHOP

Kant Straße 67, 10627 Berlin
Tel. 030 60957072

بصل شوب

U-Bahnhof Fehrbelinerplatz
030 39723167

بصل شوب

Tam Tam
Karl Marx Straße 65, 12043 Berlin
Tel. 030 87339250
A-Z Handy Shop
Sonnenalle Straße 16, 12047 Berlin
Tel. 030 76767089, Fax. 030 78898254
A-Z Handy Shop 02
Karl Marx Straße 127, 12043 Berlin
Tel. 030 68084544
Tele Cafe
Al Mahaba

Tele Cafe - Al Mahaba
Bad Straße 49A, 133357 Berlin
Tel. 030 46064637

 شوبA-Z
 شوبA-Z
سنترال احملبة

مجوهرات اخلليج

Golf Juwelier
Turm Straße 15, 10559 Berlin
Tel. 030 3944280
Elissa
Turm Straße 36, 10551 Berlin
Tel. 030 39839917

مجوهرات اليسا

Al Afrah
Karl Marx Straße 71, 12043 Berlin
Tel. 030 85977769

مجوهرات االفراح

Al Hadi Juwelier
Hermann Straße 177, 12051 Berlin
Tel. 030 23911508
El Rida
Hutten Straße 1, 10553 Berlin
Tel. 030 3995991
DUBAI
JUWELIER

طم طم

مجوهرات

Juweliere

JUWELIER
ELISSA

بصل شوب

مجوهرات الرضا
مجوهرات دبي

Dubai
Turm Straße 47a, 10551 Berlin
Tel. 030 3944280

Fahrschulen

مجوهرات الهادي

مدارس سواقة عربية

Fahrschule SONNE
Sonnenalle Straße 82, 12045, Berlin
Tel. 030 680 720 96

مدرسة الشمس

Fahrschule SONNE
Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin
Tel. 030 555 96 711

مدرسة الشمس

Fahrschule SONNE
Karl-Marx Straße 163, 12043 Berlin
Tel. 030 984 08 569

مدرسة الشمس

Fahrschule Exakt
Anzengruberstraße 6, 12043 Berlin
Tel. 030 23536205
Turbo Fahrschule
Donau Straße 101, 12043 Berlin
Tel. 030 56821280
Turbo Fahrschule
Bredow Straße 2, 10551 Berlin
Tel. 030 39837537

مدرسة اكزكت
مدرسة توربو
مدرسة توربو
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Restaurants

مطاعم
مطاعم رزقة

Ris A Restaurant

Albaik
مطاعم البيك
Sonnenalle 26-28, 12047 Berlin
Tel. 0157 333 38 111
املن و السلوى باكستاني
Mann o Salwa
Sonnenalle 137, 12059 Berlin
Tel. 030 98 55 04 22
مطعم باكستاني عجوة
Ajwa
Bochumer Straße 5, 1055 Berlin
Tel. 030 397 40 915
) اورجانو مطعم ايطالي ( حالل
Oregano
Dahlmann Straße 22, 10629 Berlin
www.oregano.berlin
مطعم ومقهى شهرزاد
SharaZad
Dahlmann Straße 27, 10629 Berlin
Tel. 030 532 167 67

مطعم فادي

Fabi Food
Postdamer Straße 117-119, 10783
Berlin
Tel. 030 22 68 7570
مطعم اكروم

مطعم اكروم

Akroum
Sonnenalle Straße 45,
12045 Berlin

مطعم السلطان
Al Sultan
Mehringdamm Straße 44, 10969 Berlin
Tel. 030 78897239

Al Sultan
Bistro

Aldimashqi
Reuter Straße 28,
12047 Berlin

مطعم الدمشقي
مطعم بعلبكي

Snack

Baalbaki

Weichsel Straße 62,12043
Tel. 0176 70 71 27 82

مخابز

Bäckereie

Al-Mustafa
حلويات املصطفى
Weichsel Straße 8, 12043 Berlin
Mob. 0176 833 006 22
Manar Back
Sonnenalle Straße 45, 12045 Berlin
Tel. 030 62989920

حلويات املنار

حلويات ام كلثوم
Um Kulthum
Sonnenalle Straße 50, 12045 Berlin
Tel. 030 6273499

ei & Bä
tor
c
di

rei
ke

ko
n

Nuss Depot
محمصة وحلويات
Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797
Um Kulthum

AL MALAK

حلويات املالك
Konditorei Al Malak
Sonnenalle Straße 138, 12059 Berlin
Tel. 030 63226540

Rechtsanwälte

Habip Buz
See Straße 43, 13353 Berlin
Tel. 030 453 33 40
SAMIR
HAJJAJ
HOUSAM
IBRAHIM

Samir Hajjaj
Berliner Straße 157, 10715
Berlin
Tel. 030 37448944
Housam Ibrahim
Müller Straße 156A, 13353
Berlin
Tel. 030 469062822
Nawa Consulting & Services
Willmanndamm15, 10827
Berlin
Tel. 030 55 07 11 29

محاميني

احملامي حبيب بوز
احملامي سمير حجاج

احملامي حسام ابراهيم

للخدمات القانونية
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مَ ن أنت ؟؟؟
أشتاق إليك شوقا ً ال شيئ معه يعزيني،

سأفكر طويال ً بشكواي حتى ال انسى شيئ،

يهدأ روعي او حنيني

سأقول لهم انك تجافيني،

يا سيد القلب من انت ؟؟

ولن أنسى أن الوقت عدوي معك،

بعثرت أجزائي

انصحك ان تستعد جليا ً الن شكواي ُمرةً هذه المرة،

حطمت أحشائي
وح الفضا ِء
مشردا ً نفسي كهبة ٍ
ريح في ُس ِ
َمنْ أنت ؟
أعييتني ُمكبال ً كياني

السهادي،،
سارقا ً من عيوني ُ

أ ٍه من ذاك الحب

طويل ًة غير مستقرة،

سامحني يا يوسف زماني،
فان كان يوسف النبي اعمى حبه يعقوب.،،
فحبي لك أجنني،
ال تلوم ظمآنا ً ذاق طعم البحث عنك طويالً،،
حتى وجدتك،

ُحبا ً يدمي القلب…

ولن أدعك تتركني وحيدا ً يا يوسف زماني،

اي قلب

اليوم أدركتني معاني العشق

ال تحدثني لغة القلوب،

عشق ٌ يفوح منه ذاق العبق،

بض قلبي اختفى يوم دخلت اليه،
ف َن ُ

عبق الوحدة التي ال تعرف اال أنت…

تريده سكنا ً لك

وانت أوسع من أن تسعك كل القلوب،
ضعيف ليس له وجود
ب
ٍ
فكيف بقل ٍ

آ ٍه منك،

سأشكيك لمن انت منه،

احبك

Fayad Ahmad
فياض احمد

السفارات العربية

Arabische Botschaften
Arabische Liga
Schützenstr.18, 10117 Berlin

جامعة الدول العربية

Tel.: 030-20 62 28 90

مصر
Ägypten
Stauffenbergerstr.6-7, 10785 Berlin Tel.: 030-477 5470
اجلزائر

Algerien
Görschestr.45, 13187 Berlin

Tel.: 030-43 73 70

Bahrain
Klingelhöferstr.7, 10785 Berlin

Tel.: 030-868 777 77

Dschibuti
Kurfrüstenstr.84, 10787 Berlin

Tel.: 030-263 901 57

Eritrea
Stavangerstr.18, 10439 Berlin

البحرين

Moscheen

مساجد

Omer Moschee
Wiener Straße 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030 6126961

مسجد عمر

Al-Nur Moschee
Haber Straße 3, 12057 Berlin
Tel. 030 68083610

مسجد النور
دار السالم

جيبوتي

Dar Assalam
Flughafen Straße 43, 12053 Berlin
Tel. 030 62731998

ارتيريا

Al Firdaus Moschee
Brüsseler Straße 39, 13353 Berlin

الفردوس

العراق

Ibrahim Al Khalil Moschee
Colditz Straße 27-29, 12099 Berlin
Mob. 0172 5701921

ابراهيم اخلليل

Tel.: 030-446 7460

Irak
Pacellialle 19-21, 14195 Berlin

Tel.: 030-814 880

Jemen
Budapesterstr.37, 10787 Berlin

Tel.: 030-897 3050

Jordanien
Heerstra.201, 13595 Berlin

Tel.: 030-369 9600

Qatar
Hagenstr.56, 14193 Berlin

Tel.: 030-862 060

Kuwait
Griegstr.5-7, 14193 Berlin

Tel.: 030-897 3000

Libanon
Berlinerstr.127, 13187 Berlin

Tel.: 030-474 9860

Libyen
Podbielskialle 42, 14195 Berlin

Tel.: 030-200 5960

اليمن
االردن
قطر

الكويت
لبنان
ليبيا

املغرب

Marokko
Niederwallstr.39, 10117 Berlin

Tel.: 030-2061 2412

Mauretanien
Kommandanstr.80, 10117 Berlin

Tel.: 030-2065 883

Oman
Clayalle 82, 14195 Berlin

Tel.: 030-8100 501

Palästina
Rheinbabenalle 8, 14199 Berlin

Tel.: 030-2061 770

Saudi-Arabien
Tiergartenstr.33-34, 10785 Berlin

Tel.: 030-8870 4984

موريتانيا
ُ عمان

فلسطن

السعودية

السودان

Sudan
Kufürstendamm 151, 10709 Berlin

Tel.: 030-890 6980

Syrien
Rauchstr.25, 10787 Berlin

Tel.: 030-501 770

Tunesien
Lindenalle 16, 14050 Berlin

Tel.: 030-364 1070

V.A.Emirate
Hiroshimastr.18-20, 10785 Berlin

Tel.: 030-516 516

سوريا
تونس

Markaz Al-Qaim
Flughafen Straße 79-81, 12049
Berlin
Tel. 030 62705116

مركز القائم

IKEZ
Finow Straße 27, 12045 Berlin
Tel. 030 68088490

املركز االسالمي

Dar Al Hikma Moschee
Rathenower Straße 16, 10559
Berlin
Tel. 030 3957629

دار احلكمة

IZDB
Drontheimer Straße 32A, 13359
Berlin
Tel. 030 49500803

Kirchen

املركز الثقافي

كنائس

الكنيسة الكاتوليكية
Katholosche Kirche
Mittenwalder Straße 15, 10961 Berlin
Amtsgericht Lichtenberg الكنيسة القبطية املصرية
Reodeliusplatz 1, 10365 Berlin
Tel. 030 902530

كنيسة الروم االرثودوكس
Römisch Orthodoxe
Ludwigsfelder Straße 30, 14165 Berlin
Tel. 030 80498820

االمارات العربية

www.almadina.de
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